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మే  మా స్ పు  వి ం ద ు
రంగారావుగారు చాలా పెదద మనిష.

పరితి  స్ంవత్సరం  మే  మాస్ంలో  ఆయన  ఓ  గొపపి  విందునిచ్చేవారు-  ఊళ్ళా  పిలలిలందరికీ  ఆ  రోజు 
నిజంగా  పండగలాగానే  ఉండేద్:  ఒకవెైపున  వంటల  హడావిడి;  మరోవెైపున  మామిడి  పళ్ళా 
హడావిడి!  రంగారావుగారి  విందులో   గారెలు,  బూరెలు,  పుల్హోర,  పెరుగన్నల  భోజనంతో 
పాటు అందరికీ  తినననిన మామిడిపండలి కూడా అందేవి మరి!

అందుకని   ఏపిరియల్    మాస్ం  వస్తందంటే   చాలు  మేమాస్పు  విందుకోస్ం   ఎదురు   చూడటం 
మొదలు పెటేటవాళ్ుళా అందరూ.

రంగారావుగారి  మామిడి  తోటనంత్  చూస్ుకునేవాడ  రంగయయత్త్.   తోటలో 
ఎండిపోయినచెటలి కొమమల్న నరికేసి శుభ్రం చ్యటం, నీరు కటటటం నుండి పండలి కోసేంత్వరకూ 
అంత్ అత్నే సొంత్గా గమనించుకొని చ్సేవాడ.  విందున్డ అందరూ "అబబ! మామిడి పళ్ుళా 
ఎంత్ తియయగా ఉన్నయో!" అని మెచుచేకుంటుంటే రంగయయ మనస్ు స్ంత్ృపితతోనిండిపోయేద్.

అయితే  ఓ  స్ంవత్సరం  మామూలుగానే   వచ్చేసింద్-  ఉగాద్.

పిలలిలందరూ  వేపపూత్  కోస్ం,  మామిడి  పిందెలకోస్ం,  చింత్పళ్ళాకోస్ం  తోటలోలి  వెత్ుకోకోవటం 
మొదలు  పెట్టరు.   రవి,  సౌమయ,  కవిత్,  శాంతి,  స్ుధాకర,  పవన..  వీళ్ళా  బృందం  ఒకటి 
రంగారావుగారి తోటవెైపుకు వెళ్ళాంద్-

తోటంత్  నిశశబదంగా  ఉంద్.   ఎకకోడ  చూసిన్  ఎండిపోయిన  కొమమలు,  కలుపు  మొకకోలు 
కనిపించాయి.  రంగయయ త్త్ ఆరోగయం  స్రిగా ఉండటేలిదు.  ఆ స్ంవత్సరం కూల్వాళ్ళా స్మస్య 
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కూడా   తోడైంద్.  బావిలో    నీళ్ుళాన్నయి; కానీ  మోట్రు  నడిచ్ందుకు  కరెంటు లేదు.

"ఏమెైంద్ త్త్?!  ఎందుకిట్లిగ, ఈ సారి?" అడిగారు పిలలిలు.

"యవత్స   ఒకకోలలి  సేతి  మద్గా  నడత్తంటే   ఒకోకోత్ూరి  ఇట్టగే  అవుత్ుంద్  పిలలిలూ!  ఇన్నలూలి 
బాగునన తోట కాసాత, న్ ఆరోగ్గెం పాడయేయ మేల్కి యలాగ్ంైదో స్ూడండి!  ఈ స్మమచచేరం పూత్ 
బాగా వచిచేంద్; పిందెలు బాగా పడాడాయి; జాగరతగా కాపాడితే  కాత్ బాగానే వత్ుతంద్- కానీ న్కు 
సెకిత  సాలటం లేదు.  ఈసారి మే మాస్పు విందుకి  కాయలు త్కుకోవ పడత్యేమో!" అన్నడ 
రంగయయ త్త్, నీరస్ంగా.

"అట్లి ఏం  కాదులే  త్త్,  మేమందరం  లేమూ?!" అన్నడ రవి అన్లోచిత్ంగా,  త్త్  పరికకోన 
కూర్చేని.

"అవును త్త్! నువువు ఊరికే చెబుత్ూండ, ఏం చ్యాలో; మాకు చ్త్నైనంత్ మేం చ్సేసాతం" 

అననద్ స్ుగుణ.

త్త్ నవావుడ- "బాగుంద్-పసి పిలలిలు మరేం  సేత్తరులే. పెదద పెదోదలలికే పని కస్టం అనిపిత్ుతంటేను" 

అన్నడ.

"ఈ తోటలో మామిడి పళ్ళానీన తినేద్ మేమేగా?! అందుకని పనిలో మేం సాయం చెయాయల్సందే  " 
అన్నడ స్ము, అకసామత్ుతగా పెదదవాడైపోయి.  

"అవునవును" అన్నరందరూ.

"పదండిరా, ముందు ఈ చెటలినినటికీ పాదులు చ్యాల్. కలుపు తీసేయాల్" చెపాపిడ రాఘవ.

పిలలిలందరూ పనిలోకి ద్గారు; రంగయయ వారిస్ుతన్న వినకుండా.

కరమం త్పపికుండా పరితిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం రెండ రెండ గంటల పని మొదలట్టరు. 
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వారం రోజులోలి తోట మళ్ళా దారికొచిచేంద్.

మరో వారం తిరిగే స్రికి తోటలో కోయిలలు కూశాయి.

పిలలిల నవువులతో, కేరింత్లతో, శరిమ శకితతో పూత్ంత్ కాతెైంద్.

వాళ్ళా జీవశకితతో నిండి  పరితికాయా ఉత్సహంగా నవివుంద్.

రంగయయ త్త్ ఆరోగయం బాగ్ైంద్.

"పరితిసారికంటే ఈసారి పళ్ుళా  ఇంకా చాలా మధురంగా ఉన్నయి" అన్నరందరూ.

"పసి పిలలిలు- వాళ్లికెంత్ పటుటదలో స్ూడండి. నేను ఒదదన్న వినకండా పని  సేసారు. ఇదంత్ వాలలి 
కుసిపల్త్మే" అన్నడ రంగయయ త్త్.

"మా పళ్ుళా మేం పండించుకుంట్ం, ఇకనుండ!" అన్నడ రాఘవ. 

అద్ చాలు- ఇంక మే మాస్పు విందు  ఎనేనళ్లియిన్ నిరాటంకంగా సాగుత్ుంద్.

కొత్తపల్లికి ఈ మాస్ంతో ఐదేళ్ుళా నిండత్ున్నయి.  2008 ఉగాద్తో మొదలై  ఇపపిటికి నిండగా 
అరవెై  పుస్తకాలైన  కొత్తపల్లిని  అభిమానించి,  ఆదరిస్ుతనన  మకందరికీ  నూత్న  స్ంవత్సర,   మే 
మాస్పు  శుభాకాంక్షలు!

కొత్తపల్లి బృందం.
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నీ తి  చ ం ద్ రిక  
జరిగన  కథ:  గుడలిగూబలు  కాకుల  నివాసానిన  న్శనం  చ్శాయి;  చాలా  కాకులను  పటటన  పెటుటకున్నయి. 

మిగల్న  కాకులనీన  స్మావేశమెై  ఎపపిటికైెన్   పరితీకారం  తీరుచేకోవాలనుకున్నయి.   ఒక  ముస్ల్  కాకి  
'చిరంజీవి'  ఒంటిపెై   రకతం  పుల్మి,  దానినకకోడ  వద్లేసి,  అనీన  దూరంగా  ఉనన  రుషయశృంగానికి  
వెళ్ళాపోయాయి.  ఇక చదవండి, నీతి చంద్రిక - 41 వ భాగం.. 

'వెళ్ళాద్  త్లారి  ఇంటికే'  అని  తెల్సినవాడ 
నడిచినటులి  పారిణాలను  అరచ్త్  పటుటకొని 
మెలలిగా  నడస్ూత  పరిదుదగుంకే  వేళ్కు 
గుడలిగూబలు  నివాస్ం  ఉండే  కొండ  గుహను 
చ్రుకుననద్  చిరంజీవి.   ఆ  గుహ  ముందు 
నిలబడి,  నీరసించిన  స్వురంతో-  "అయోయ! 

రాజా!"  అని  గటిటగా  మూల్గంద్.  అద్  విని  ఓ 
గుడలిగూబ  అద్రిపడి,  లేచి  బయటికి  వచిచే 
చూసింద్.  సొమమసిల్లి  పడి  ఉనన  కాకి  ఒకటి 
కనిపించింద్  దానికి.  దానిన  త్మ  రాజు 
ఉపమరదనుడి  ముందుకు  తీస్ుకుపోయి 
నిలబెటిటందద్.  రకతంతో త్డిసి ముదదయి ఉనన 
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ఆ  ముస్ల్  కాకిని  చూసేస్రికి 
గుడలిగూబలనినటికీ జాల్ వేసింద్-"ఎవరి కాకివి, 

నువువు?  నీ  గతి  ఇట్లి  ఎందుకెైంద్?"  అని 
అడిగంద్  ఉపమరదనం. 

అపుపిడ చిరంజీవి  బాధను, ఏడపునూ 
అభినయిస్ూత,  బొంగురుపోయిన  గొంత్ు 
పెటుటకొని  "న్  నోట  మాట  పెగలటంలేదు. 
ఏమని  చెపాపిల్,  న్  గురించి?!  నేను 
మేఘవరుణుడి  పరిధానమంతిరిని-  న్  పేరు 
చిరంజీవి.   ఇవాళ్ళా  ఉదయం  మేఘవరుణుడ 
త్న  మంత్ురిలందరినీ  పిల్చి  "ఏం  చ్దాదం?" 

అని  అడిగాడ.   న్కు  అత్ని  దురుదేదశం 

తెలుస్ు-  అయిన్  'తోచిన  మంచి  చెపిపి 
చూదాదంలే'  అని  "అయాయ!  ఉపమరదనుడ 
బలవంత్ుడ.   అందుచ్త్  అత్నిన  వేరే 
మారాగెలతో  గ్లవలేము-  కేవలం  భ్కిత  చ్త్నే 
అత్నిన  అందుకొనగలం.   అత్ని  పాదాలు 
పటుటకొని బరత్కటం మంచిద్.  'నేను రాజును' 

అనే  దురభిమానం   ఒకింత్  పరికకోన  పెటిట, 
వెంటనే  ఆయనను  దరిశంచుకోండి.   న్ 
మాట  విని  ఆ  కరుణాకరుడిని  శరణువేడండి" 

అనగానే, ఏం చెపపిను?- ఆ తికకోవాడి కోపానికి 
నయియని  జోడించినటలియింద్  న్  మాటలతో. 

వాడ భ్గుగెన మండిపడి, కంటి కదల్కలతోటే 
న్పటలి ఆగరిహనిన వయకతం చ్స్ూత త్న విధేయులైన 
మంత్ురిలను  చూసి  'వీడ  శత్ృవుల  పక్షం 
వహించి,  ఒళ్ుళా  తెలీక  పిచిచేవాడిలాగా 
మాట్లిడత్ున్నడ.   దయ  చూపకండి- 

వీడిని  మ  వాడి  ముకుకోలతోపడిచి  ఇపుపిడే 
చంపేయండి'  అని  అరిచాడ.   వాళ్ుళా 
కూడావెంటనే  కుకకోల  మాద్రి  న్  మద్కి 
దూకి,  నత్ుతరు  కారి  కారి  సొమమసిల్లిన  ననున 
ముకుకోలతో  పడిచారు;  కాళ్లితోకుమామరు. 
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చివరికి  'చచిచేపోయాడలే'  అనుకొన్నరు. 
ననున  అకకోడే  వద్లేసి,  వాళ్లి  దారిన  వాళ్ుళా 
పోయారు.   లోకంలో  అట్లింటి  రాజులు 
ఉండబటేట  కదా,  'రాజయం  త్రావుత్   నరకం 
త్పపిదు' అనన సామెత్ త్యారెైంద్?! 

ఇక నేను కొంత్సేపటికి తేరుకొని, అనినవెైపులా 
చూసాను-  ఎకకోడా  ఎవవురూ  లేరు-  దాంతో 
న్కు  ఎంత్  భ్యం  వేసిందో  చెపపిలేను. 

'న్వాళ్ుళా' అనుకునన బంధువులు, మిత్ురిలు 
అందరూ  ననున  ద్కుకోలేనివాడిగా   వద్లేసి 
పోయారు.  న్  మనస్ు  విరిగపోయింద్. 

చివరికి  ఈ  స్ంగతి  మొత్తనీన  త్మరికి 

విననవించుకోవాలనీ, ఆ పైెన పారిణాలు విడిచిన్ 
పరవాలేదనీ  నిశచేయించుకున్నను.   శకిత 
లేకున్న.  శరీరాంగాలు  స్హకరించకున్న, 
ఈడచేకుంటూ   ఈడచేకుంటూ  త్మరి 
స్నినధికి  చ్రుకున్నను.  ఇక  న్కు  త్మరే 
ద్కుకో.   శరిదధ  కలవాడికి  విదాయదానం, 

ఆకల్గొననవాడికి  అననదానం,  రోగకి  ఔషధ 
దానం,  భ్య  భీత్ులకు  అభ్యదానం-  ఇవి 
దాన్లోలికెలాలి  ఉత్తమమెైనవి'  అని  పెదదలు 
చెబుత్రు.  దీనులను కాపాడట్నిన మించిన 
రాజ  ధరమం  మర్కటి  లేదు.   'దురబలులకు 
బలం రాజు' అని వినిఉన్నం కదా? 

ఇద్గ,  ఈ  దేహం  శాశవుత్ం  కాదు. 

అశాశవుత్మెైన  ఈ  శరీరం  కోస్ం  శత్ృవు  చ్సిన 
అవమామానిన  మరచిపోయి  సిగుగెలేకుండా 
ఎట్లి  తిరిగేద్?   ఎవరికోస్ం  బరత్కాల్,  ఇక 
నేను?   అనిన  బంధాలనుండ 
విముకుతడినైన్ను  నేను.   ఇక  న్కు  ఈ 
శరీరంతో మాత్రం పత్ుత ఎందుకు?  అవస్రం 
లేదు.   ఇంత్వరకూ  ఆ  పనికిరాని  రాజు 
మేఘవరుణుడికి  సేవ  చ్సేందుకే  ఈ  పారిణాలు 
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బిగబటుటకుననటులిననద్.  న్కు  ఎదురెైన్  ఈ 
దురవస్థనంత్  త్మరికి  చెపుపికోగల్గాను- 

కాదద్ చాలు. ధనుయడినైన్ను.  ఇపుపిడిక ఏం 
జరిగన్ మంచిదే.  పరిస్ుతత్ం నేను బరతికి ఉండ 
ఎందుకూ  పనికిరాని  శవం  లాగా 
నిసాసరమెైపోయి ఉన్ననంటే ఉన్నను. 

పగ తీరుచేకునే శకితలేక, కాలం కోస్ం 
ఎదురుచూస్ూత ఉన్నను.  ఆ దురామరుగెలు  న్ 
పారిణాలను  పూరితగా  తీసిన్  పోయేద్. 

ఎందుకో కొంచెం త్కుకోవ చ్శారు.  మరెైన్ ఆ 
కొరత్  తొలగంచి  పుణయం  కటుటకోండి-  మ 
చ్త్ులోలి  చచిచే  కనీస్ం  కొంచెం  పుణయం 

స్ంపాద్ంచుకుంట్ను. 

ఇద్వరలో  నేను  చాలా  సారులి  త్మరిని 
దరిశంచుకోవాలనే అనుకున్నను- కానీ ఏదెైన్ 
జరగాలంటే  దెవైం  అనుకూల్ంచాల్  కదా! 

ఇపుపిడ, కనీస్ం ఈ విధంగానే అయితేనేమి, 

ఆ  కోరిక  నరవేరింద్.   మలాంటివారికి  సేవ 
చ్స్ుకునే  భాగయం  కేవలం  మహ 
భాగయవంత్ులకు  త్పపి,  అందరికీ 
లభిస్ుతందా?! 

అదీగాక నేను అత్ని స్భ్లో ఎలలిపుపిడూ త్మరి 
చరిత్రినేన  వేయినోళ్ళా  కీరితస్ూత  ఉండేవాడిని. 

దానికి  అత్ను  బాధపడి,  అనినంట్  మిమమల్న 
తిరస్కోరిస్ూత  ఉండేవాడ.   ఆ  కథలు 
త్రవివునకొదీద  ఇంకా  ఊరత్యిలండి-  వాటిని 
అటు  ఉంచుదాం.   నేను  ఇనిన 
స్ంవత్సరాలుగా  చ్సిన  మేలంత్  ఒకకోపూట 
వచిచేన  వరదలో  కొటుటకుపోయినటలియింద్. 

అందులో  ఒకకో  కోటవ  వంత్ు  మేలు  త్మరికి 
చ్సి ఉన్న,  న్ మనస్ు నిండిపోయేద్ కదా,అ 
నే న్ చింత్" అని ఆ దొంగ కాకి పలు విధాలుగా 
వాపోయింద్. 
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ఆ  నంగన్చి మాటలకు ఉపమరదనుడి మనస్ు 
మెత్తబడట్నిన  గమనిచిన  మంత్ురిలు 
ముందుకు  వచిచే-  "పరిభ్ూ!  ఈ  కాకికి 
వయతిరేకంగా  చెబుత్ున్నమని మా మాటలను 
తోరిసిపుచచేక,  కొంచెం  శరిదధగా  మా  మనవిని 
ఆలకించండి. 

ముందు కీడ ఎంచి, ఆ పైెన మేలు ఎంచాల్. 

శత్ృత్వులు  ఆమరణాంత్ం  ఉండేవి  త్పపి, 
ఇపపిట్లి  అయితే  తేలేవి  కావు.   ఇత్ని  చరిత్ర 
చూదాదమా,  అద్  ఏమంత్  పాత్ద్  కాదు. 

నిజానికి  అదంత్  మనకు  తెల్సినదే. 

'రాజననవాడ  త్నవారినే  నమమ-నమమనటులి 

ఉండాల్'  అని  చెబుత్రు.  ఇక  పరాయివాడి 
పటలి  ఎలా  ఉండాలో  ఏం  చెపాపిల్?  ఆకు 
అలముల  వెనక  దాగ  ఉనన  నుయియ  లాంటిద్, 

ఈ  కాకి.   దీనిన   నమమరాదు.   మనం 
మతిమాల్  'నమామము'  అంటే   ఇక  దాని 
ఫల్త్ం  మన  మెడకే  చుటుటకుంటుంద్- 

వెదురు  పండ  మాద్రి,  ఈ  కాకి   మొదలునే 
స్మూలంగా  న్శనం  చ్సే  అవకాశం 
కనిపిస్ుతననద్.  

స్ందేహం  లేదు.   వీడ  మనల్న  న్శనం 
చ్యటం  కోస్ం  శత్ృవుల  గూఢచారిగా 
వచాచేడ,  ఇకకోడికి.   ఇపుపిడ  ఎకకోడాలేని 
మాయమాటలు  చెబుత్ున్నడ.  వీడిని  మన 
దగగెర  ఉంచుకోవటం  దూద్లో  నిపుపి  కణికను 
దాచటమే  అవుత్ుంద్.   కొండంత్  దూద్కి 
కొండంత్ నిపుపి అవస్రం  లేదు కదా? మనల్న 
అందరినీ  న్శనం  చ్సేందుకు  వీడొకకోడూ 
చాలు.   శత్ురివు  ఎంత్   బలహీనుడయిన్ 
వాడికి  మన  రహసాయలను 
తెల్యనివవుకూడదు.  చెటుటలో  చ్రిన  చెదల 
పుటట చెటుటనే చెరచదా? "  అన్నయి. 
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అట్లి  త్న  మంత్ురిలందరూ  ఆ  కాకిని  దరి 
చ్రనివవుదదని  ఎంత్  నొకికో  చెపిపిన్,   విధి 
మూడిన ఉపమరదనుడ  మటుకు వాళ్ళా మాట 
వినలేదు.  త్ను  పటిటన  పటుటను  విడవలేదు. 

'శరణు  కోరిన  వాళ్లిను  కాపాడటం  కంటే 
మించిన  ధరమంలేదు-  ఊరుకోండి'  అని 
వాళ్ుళా  ఇక  మాట్లిడకుండా  చ్సింద్.   ఏ 
విధంగా   అయిన్  స్రే,  కాకిని  కాపాడాల్సందే 
అని  ఒక  సారి  నిశచేయించుకున్నక,  అద్  త్న 
మంత్ురిలతో   'పుటుటక  వలలి  కాకి  అయినంత్ 
మాత్రిన   ఇత్నిన   శత్ురివుగా  చూడకండి. 

సాధు   జనులోలికెలాలి   ముందు  ఎంచదగన 
గొపపివాడ ఇత్ ను.  కలలో కూడా ఇత్రులకు 
కీడ త్లపెటేట రకం కాదు.  స్త్యం త్పపి అబదధం 
అననదేదీ  ఇత్ని  న్లుక  మద్కి  రాదు.   ఈ 
పరిపంచంలోనే  ఇత్నికి  స్మానం  అయిన 

అభిమానస్ుతడ  వేర్కడ  లేడ.   ఇత్ని 
మాటల  తీరు  ఇత్ని  స్వుభావానిన   పూరితగా 
వెలువరిస్ుతననద్.  కేవలం మన పూరవు  పుణయం 
కారణంగానే  మనకు  ఈ  చిరంజీవితో  సేనహం 
చ్సే  భాగయం  కలుగుత్ుననద్.  మనకు  ఇత్ను 
పూరితగా  నమమదగనవాడ.  అకకోడా  ఇకకోడా 
అనక   మన  మంద్రంలో  అంత్ట్   ఇషటం 
వచిచేనటులి  తిరగ గల్గన వాడ.  ఇవాల్టనుండి 
మరు  మ  పాత్  భావాలను  విడన్డాల్- 

ఇత్నిని   అత్యంత్  ఆదరాభిమాన్లతో 
గౌరవంగా  చూస్ుకోవాల్' అని  చెపేపిసింద్.

అద్   మొదలు  ఆ  కాకి  ఉపమనుయడికి  ఇషట 
స్ఖుడయి,  గుడలిగూబల  మంద్రంలో 
యధేచఛగా  తిరగటం మొదలు పెటిటంద్. 

(ఆ త్రావుత్ ఏమయిందో మళ్ళా చూదాదం...) 
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చినన (ఏడస్ూత) :   న్న్న! అననయయ సిక్స కొట్టడ!

న్నన: సిక్స కొడితే స్ంతోషంగా చపపిటులి కొట్టల్రా, ఏడస్ుతన్నవెందుకు?

చినన: వాడ కొటిటంద్ ఆరు మొటిటకాయలు!

నవువు!
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చి ల ు క  తె ల్ వి  
సేకరణ: ఎమ. రచన, 3 వ త్రగతి, Z.P.S.S, త్రాలపల్లి, వరంగల్ జిలాలి 

ఒక  సారి   టకకోరి   నకకో  ఒకటి  అడవి  దారిన 
పోత్ూ ఉంటే, ఓ చెటుట కొమమ మద  కూర్చేని 
కనిపించిందొక చిలుక. 

"దానిన  గుటుకుకోమనిపిసేత  బాగుంటుంద్ 
కదా!" అనిపించింద్  నకకోకి.  

అద్  చిననగా  ఆ  చిలుక  ఉనన  చెటుట  కిందకు  చ్రి- 

"చిలుకా!  చిలుకా!  నీ  రెకకోలు   భ్లే  ఉన్నయి 
చూపించవా!" అననద్.  

చిలుక  మురిసి  పోయింద్.  రెకకోలు   టప  టపా 
ఆడించి అరిచింద్. 
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ఈసారి "చిలుకా! చిలుకా! నీ కాళ్ుళా- అబబ, నీ 
కాళ్ుళా   భ్లే  ఉన్నయి  చూపించవా!"  అననద్ 
నకకో. 

చిలుక  మురిసి  పోయింద్.   రెండ  కాళ్ళానీ 
అటూ ఇటూ  కద్ల్స్ూత  న్టయం  చ్సింద్. 

ఈసారి - "చిలుకా! చిలుకా! నీ  కంటి రెపపిలు 
ఎంత్  బాగున్నయో!  చూపించవా?!" 

ముదుదగా అననద్ నకకో.  

చిలుకకు   మునగ  చెటుట  ఎకికోనటలియింద్. 

మురిసిపోయి,  ఒకకో  క్షణం  పాటు  త్న   కంటి 
రెపపిలు  మూసింద్-  అంతే-  నకకో  ఒకకో 
ఉదుటన   ఎగరింద్.   చటుకుకోన  చిలుకను 
నోట కరుచుకుంద్. 
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జరిగంద్  అరథమయేయ  స్రికి  చిలుక  గుండలు 
గబగబలాడాయి. పారిణాలు  కడబట్టయి. 

అయిన్ ఒక పరియత్నం చ్దాదమనుకుంద్: 

"నకకో  బావా!  నకకో  బావా!  నీ  చ్తికి  ఎట్టగూ 
చికాకోను.  ఇక  ఎలాగూ  చసాతను.  చనిపోయే 
ముందు  ఒకకో  సారి  నీ  గొంత్ు  విన్లని  ఉంద్: 

నోరు  తెరిచి  'చిలుకా'  అని  పిలువు  ముందు" 

అంద్. 

నకకోకు  చిలుక  తెల్వి  అరథమయింద్.  "నేను 
నోరు తెరిసేత త్పిపించుకుందామనుకుంట్ంద్, 

ఈ  దొంగ   చిలుక!"  అనుకుననద్.   కోపం 
వచిచేంద్:  "ఒసే   చిలుకా!  నీ  తెల్వి  న్  దగగెర 
సాగదు.  నేను నోరు తెరిసేత  పారి పోదామనేగా, 

నీ  పరియత్నం?!" అంద్. 

అయితే  పాపం  ఆ  మాట  అనడానికెైన్  అద్ 
నోరు తెరవాల్సందే కదా? 

నకకో  నోరు  తెరిచింద్;  చిలుక  త్ురురిన  ఎగరి  పోయింద్!  "ఇంకెపుపిడూ  పగడతలకు  లొంగను" 

అనుకుననద్ మరోసారి. 
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కు ం దే ల ు న ు  కా పా డి న  రా జే ష  
రచన: త్వావు లక్ష్మీపరిస్ూన, సీనియర ఇంటర, మేధా జూనియర కాలేజి, మెదైుకూరు , కడప జిలాలి 

పటటణం లోని విదాయనికేత్న పాఠశాలలో ఆరవ 
త్రగతి  చదువుత్ున్నడ  రాజేష.  వాడికి 
జంత్ువులన్న,  పక్షులన్న  ఎంతో  ఇషటం. 

ముఖయంగా  చినిన  చినిన  జీవులంటే  మరీ  మరీ 
ఇషటం.  

రాజేష  వాళ్ళా  అమమమమ  వాళ్ుళా అడవికి  దగగెరగా 
ఇలులి  కటుటకుని  వయవసాయం  చ్స్ూత 
ఉండేవాళ్ుళా.  సెలవులు  వచాచేయంటే  చాలు- 

రాజేష  వాళ్ళాంత్  అమమమమ  గారి  ఇంటికి 
వెళ్ళాపోయేవాళ్ుళా.    అకకోడ  అడవిలో 

జంత్ువులను  పక్షులను  దగగెరిగా  చూస్ూత 
ఆనద్ంచ్వాళ్ుళా. 
ఈ సారి సెలవులోలి కూడా అమమమమ గారి ఊరికి 
వెళ్ళాడ రాజేష.  అడవిలో అంత్ కులాసాగా 
తిరుగుత్ూ  రేగు  పండలి  కోస్ుకుంటూ 
ఉండగా  రాజేష  కు  ఒక  బుజిజి  కుందేలు 
కనిపించింద్.  అద్  చాలా  నమమద్గా,  బాధగా 
నడస్ూత  ఉంద్.  రాజేష  ఆ  కుందేలు  దగగెరికి 
వెళ్ళా  "బుజిజి  కుందేలా...  ఎందుకు,  అట్లి 
బాధగా  నమమద్గా  నడస్ుతన్నవ?"  అని 
అడిగాడ. 

"ఏం   చెపపిను?  మా  అమమ,  న్నన,  ఇదదరు 
అననయయలు  ,  నేనూ-  అందరం  ఈ  అడవిలో 
హయిగా  కల్సి  జీవించ్వాళ్ళాం.  అయితే  ఒక 
రోజున  నేను  జామ  కాయలు  తిందామని 
వాళ్లికు  కాస్త  దూరంగా  అడవిలోకి  వెళ్ళాను. 

మళ్ళా  తిరిగ  వచాచేక  ఎంత్  వెతికిన్  ఇంక  మా 
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వాళ్ళావరూ  కనిపించనేలేదు!  

అమమ  వాళ్ళాను  ఎవరో  పటటణపు  మనుషులు 
పటుటకుని  వెళ్ుతండగా  చూశానని  కాకి 
మామయయ  చెపాపిడ! "  అని  బుజిజి  కుందేలు 
ఏడవటం మొదలు పెటిటంద్.   

రాజేష  చాలా  బాధ  పడాడాడ.  "మ  అమమ 
వాళ్ళాను  ఎవరో  ఎత్ుతకెళ్ళా  ఎనినరోజులైంద్?" 

అడిగాడ. 

"రెండ  రోజులైంద్..  వాళ్ళాను  చూడకుండా 
ఉండలేనన్న"  ఏడస్ూత  చెపిపింద్  బుజిజి 
కుందేలు. 

"బుజీజి.. నువువు ఏడొవుదుద.. నువువు ఏడిసేత న్కు 
కూడా  ఏడపు  వస్ుతంద్.  మాద్కూడా 
పటటణమే..  అకకోడ  ఒక  పెదద  జంత్ు 
పరిదరశనశాల  ఉంద్.  అకకోడ  కొత్తగా  కుందేళ్ళా 
పరిదరశనను  కూడా  ఒకదానిన  ఇటీవలే 
పారిరంభించారని  పేపరులో  చద్వాను.  మ 
అమమ  వాళ్ళాను  పటటణపు  వాళ్ుళా  అకకోడికే 
తీస్ుకు  వెళ్ళా  ఉంట్రు..  నువువు  న్తో 
రాగలవా,  మ  అమమ  వాళ్ుళా  అకకోడ  ఏమెైన్ 
ఉన్నరేమో చూదాదం? "  చెపాపిడ రాజేష. 

అ మాటలను బుజిజి కుందేలు ఎగరి గంతేసింద్. 

మళ్ళా బాధగా ముఖం పెటిటంద్. 

"ఎందుకలా మళ్ళా బాధపడత్ున్నవ?" బుజిజి 
కుందేలును అడిగాడ రాజేష. 

"నువువు  కూడా  పటటణపు  అబాబయివే  కదా? 

'అస్లు  మనుషులనే  నమొమదుద'  అని  చెపేపిద్ 
మా  అమమ.  మరి  నినున  నమొమచాచే?  నువువు 
ననున  ఏం  చెయయవుగా?!"   అనుమాన్నిన 
బయట పెటిటంద్ బుజిజి కుందేలు. 

"నీకేం  కాదు-  ననున  నముమ.  నిజానికి 
పిలలిలవవురూ  నీలాంటి  చిటిట  కుందేళ్లిను  ఏమ 
చెయయరు  అస్లు.  అమమ  తోడ.."  అని 
రకరకాలుగా చెపాపిడ  రాజేష. 

బుజిజి  కుందేలుకు  నమమకం  కుద్రింద్. 

రాజేషతోపాటు  అద్  కూడా  పటటణానికి 
బయలుదేరింద్.   బుజిజికుందేలును  ఇంటికి 
తీస్ుకెళ్ళా  వాళ్ళా  న్ననకు  పరిచయం  చ్శాడ 
రాజేష.   రాజేష,  వాళ్ళా  న్నన  ఇదదరూ  బుజిజి 
కుందేలును  జంత్ు  పరిదరశనశాలకు 
తీస్ుకువెళ్ళారు. 
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ఆకకోడ  పరిదరశనలో  చాలా  కుందేళ్ుళా 
కనబడాడాయి.    వాటిలో  బుజిజి  కుందేలు 
అమామన్ననలేవో  అరథం  కాలేదు  రాజేషకు. 

అయితే   బుజిజి  కుందేలు  అరుపులు  విని  అవే 
వీళ్ళా  దగగెరికి  పరుగున  వచాచేయి.  బుజిజి 
కుందేలు స్ంతోషానికి మేరలేదు.  

కుందేళ్ుళా  కొనిన  వీళ్ళా  దగగెరికి   వచిచే 
మాట్లిడత్ున్నయనన  వారత   వినన  జంత్ు 
పరిదరశనశాల   అధికారులు   త్మంత్ట  త్మే 
వచాచేరు  అకకోడికి.  రాజేష  వాళ్ళా  న్నన  ఆ 
అధికారులతో  మాట్లిడారు.  పరిదరశన  కోస్ం 
అడవిలోంచి  తెచిచేన  కుందేళ్ళాను  ఆ  పరిదరశన 
అవవుగానే  తిరిగ  అడవిలోనే  వద్లేసాతమని 
చెపాపిరు  వాళ్ుళా.   'మరు   వాటిని  ఇంత్గా 
పేరిమిస్ుతన్నరు  కాబటిట,  మకోస్ం   వాటిని 
ఇపుపిడే   వద్లయయమంటే  వద్లేసాతం'  అని 

కూడా అన్నరు వా ళ్ుళా.  
'ఇపుపిడే  వద్లయయండి.  ఈ  చిటిట  కుందేలు 
వాటికోస్ం  ఎంత్గా  త్పించిపోత్ుననదో 
చూశారుగా?' అన్నరు రాజేష వాళ్ళా న్నన.
రాజేషను,  వాళ్లి  న్ననను  త్న  వాళ్లికు 
పరిచయం  చ్స్ూత  జరిగన  కథంత్  చెపిపింద్ 
బుజిజి  కుందేలు.  కుందేలు  అమమ  న్ననలు 
రాజేషకు,  వాళ్ళా  న్ననకు  మళ్ళా  మళ్ళా 
ధనయవాదాలు చెపాపియి.  

బుజిజికుందేలును,  వాళ్ళా  బంధువులను 
అందరినీ  అడవికి  తీస్ుకెళ్ళా  వద్లారు. 

ఇపుపిడ రాజేషకు అడవిలో నిండా సేనహిత్ులే! 

సెలవులు  వచిచేనపుపిడ  ఇక  వాడ  ఊరికి 
వెళ్ళాద్  అమమమమని  చూసేందుకు   కాదు- 

అడవిలో  దండిగా  ఉనన  త్న  మిత్ురిల్న 
కల్సేందుకే!
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మా రి న  వే ట గా డ  
రచన:  పరివీణ, 7 వత్రగతి, రిషవాయలీ స్ూకోల్, మదన పల్లి. 

అనగనగా   ఒక   చినన  గారిమం  ఉండేద్.   ఆ 
గారిమానికి   న్లుగు  వెపైులా  అడవి  ఉంద్.  ఆ 
గారిమంలో  రామభ్దరయయ   అనే   వేటగాడ 
ఒకడ  ఉండేవాడ.  అత్ను మహ కౄరుడ- 

ఏమాత్రం  దయా  దాక్షిణాయలు  లేవు  అత్నికి. 

అయితే  అత్ని   భారయ   సీత్మమ   మంచిద్, 

అమాయకురాలు.   వాళ్లికి   ముగుగెరు 
కూత్ుళ్ుళా.   భారయ  పిలలిలు  ఎవవురికీ 

రామభ్దరయయ   వేట్డటం  ఇషటం  ఉండేద్ 
కాదు.  "పారిణులను  హింసించ్  ఆ  వృతితవదుద; 
వేరే  ఎదెైన్   కొటుట  పెటుటకుందాం"  అంటే 
కూడా  అత్ను  వినేవాడ  కాదు.   మొండిగా 
వేట్డటం తోనే స్ంపాద్ంచ్వాడ. అత్నంటే 
గారిమస్ుథలకి కూడా పెదదగా ఇషటం ఉండేద్ కాదు. 

కౄరుడైన   వేటగాడిని   చూసేత  ఎవరికి  ఇషటం 
ఉంటుంద్? 
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ఇలా ఉండగా ఒక రోజు ఎపపిటిలాగానే వేట్డి 
అడవి   నుంచి  వెనకికో  వస్ుతనన  స్మయంలో 
రామభ్దరయయకి   అందమెైన   లేడి  ఒకటి 
కనబడింద్.  ఆ  స్రికే  చీకటులి 
అలుముకుంటున్నయి.  అయిన్   స్రే  ఆ 
లేడిని  దకికోంచుకోవాలనుకున్నడ. 

ధనురాబణాలు   ఎత్ుతకొని   లేడి   వెనుకాల 
పరుగు  తీసాడ.  మొదటి  బాణం   విసిరాడ- 

గురి  త్పిపింద్.   రెండవ  బాణం   విసిరాడ-

మళ్ళా  గురి  త్పిపింద్.  ఇక  మూడవ  బాణం 
మటుకు    స్ూటిగా   పోయి  లేడి  మెడ  మద 
గుచుచేకొంద్. 

విలవిల   లాడత్ూ   కిందపడిన   ఆ  లేడి  ఓ 
దేవత్లాగా  మారింద్-  "ఓరీ  నీచుడా!   నీ 
భారాయబిడడాలు   ఎంత్  చెపుతన్న  వినకుండా, 

గారిమస్ుథలు  అస్హియంచుకుంటున్న 
పటిటంచుకోకుండా  వేట్డట్నేన   నీ  వృతితగా 
ఎనునకున్నవు.  జీవించ్ందుకు  అనేక 
మారాగెలున్న   ఇలా   ఇత్ర  పారిణులను 
హింసిస్ుతననందుకు   నువువు  త్గన  శాసిత 
అనుభ్విసాతవు.  నీకు   కూడా  లేడి   జీవిత్ం 
లభిస్ుతంద్  చూడ!"  అంటూ   కనున 
మూసింద్.  మరుక్షణం  రామభ్దరయయ కాసాత 
లేడిగా మారిపోయాడ. 

అత్ని   కోస్ం   రాత్రంత్  ఎదురు  చూశారు 
భారయబిడడాలు. ఉదయానేన  లేచి త్లుపు తెరిచిన 
సీత్మమకు   గడప  మద  పడకుని   కనబడింద్ 
ఒక లేడి. ఆమె దానిన  దూరంగా త్రిమేసింద్. 

పిలలిలతోబాటు  అడవంత్  గాల్ంచటం 
మొదలు పెటిటంద్ రామభ్దరయయ కోస్ం. ఊళ్ళా 
వాళ్ళాందరినీ  అడిగంద్.   ఎవరిని   అడిగన్ 
"మాకు  తెల్యదంటే  మాకు  తెల్యదు" 

అన్నరు.   ఇట్లి  రోజూ   ఆ  లేడి   రావటం, 
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సీత్మమ  దానిన  త్రిమేయటం జరిగంద్. ఇట్లి 
మూడ రోజులు గడిచాయి. 

న్లుగ  రోజున  ఇక లాభ్ం లేదని పిలలిల్దదరూ 
బడికి   వెళ్ళారు.  అడవిలో  ద్కుకోతోచకుండా 
తిరుగుత్ునన   సీత్మమను   చూసేస్రికి  లేడి 
రూపంలో  ఉనన    రామభ్దరయయ   స్ంతోషం 
పటటలేకపోయాడ.   ఆమె   దగగెరికి 
రాబోయాడ.  అదే   స్మయంలో  ఆ  లేడిని 
చూశాడొక  వేటగాడ.  వాడ  దానిన  వెంట్డి 
త్రమటం మొదలు పెట్టడ. చ్త్ విలలింబులు 

పటుటకొని  యముడి  లాగా  వెంట  పడత్ూ  ఆ 
వేటగాడ  ఒకదాని  త్రావుత్  ఒక  బాణం 
వేస్ుతంటే,  పారిణభ్యంతో  పరుగు  తీశాడ 
రామ  భ్దరయయ  .  ఆ  హడావిడిలో    లేడికి 
త్గలాల్సన   బాణం  ఒకటి  నేరుగా  పోయి 
సీత్మమకి   త్గల్ంద్.   వేటగాడికి   భ్యం 
వేసింద్.  సీత్మమను  అకకోడే  వద్లేని   ఎట్ 
పారిపోయాడ వాడ. 

సీత్మమ  కిరింద  పడి  విలవిలలాడత్ుననద్. 

గాయం  నుండి  రకతం  కారుత్ుననద్.  భారయ 
దగగెరే కూర్చేని  ఏడవసాగాడ రామభ్దరయయ. 
"ఏమండ!   ఎందుకు   ఏడస్ుతన్నరు? 

లేవండి- తెలలివారింద్" అంటూ  కదుపుత్ునన 
సీత్మమను   కళ్ుళా   తెరిచి   చూశాడత్ను. 

"కలగన్నరా,  ఏదోచెడడాకల  వచిచేనటులింద్?" 

అని  అడగుత్ుననదామె. 

రామభ్దరయయ  కి  అరథమెైంద్-  'ఇదంత్  కల' 

అని. 

అయిన్  ఇక  అత్ను  వేట్డటం  మానేశాడ. 

త్న వృతితని  మారుచేకున్నడ. 
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అ స్ ల నై  వి ద య  
సేకరణ: ఎన. మౌనిక,  8 వ త్రగతి, పరిజఞ పబిలిక్  స్ూకోలు, అదదంకి 

కోస్ల  దేశంలో   ఓ  గురుకులానిన  నడిపిసాతరు 
జయన్ధుల  వారు.  ఆయన  దగగెర  చాలా 
మంద్   రాజ  కుమారులు  శిక్షణ  పందేవాళ్ుళా. 
శాసాతరాలతోపాటు  ఆయన  వారికి  చాలా   యుదధ 
విదయలు  నేరేపివారు.  అట్లి  శిక్షణ  పంద్న 
వాళ్లిలో ఒకడ, అజేయుడ అనేవాడ.    

చినన  వయస్ు  నుంచ్  విలులి  విదయ,  మలలి 
యుదధం,  గురరిపు  సావురి-  ఇట్లి   రకరకాల 

విదయలోలి  పారివీణయత్  పందాడ  అజేయుడ. 

పోటీలనినంటిలోనూ    తోటి  విదాయరుథల  కంటే 
ఒక అడగు ముందు ఉండేవాడ. కొనిన కొనిన 
విదయలోలినైతే అత్డి నైపుణయం గురువును మించి 
ఉంటుందని అనుకునేవాళ్ుళా  అత్ని మిత్ురిలు. 

అట్లింటి  మాటలు  విననకొదీద  అజేయుడికి  త్న 
శకిత  మద   విపరీత్మెైన  నమమకం  వచ్చేసేద్. 

గురువుగారు  త్నను  అనవస్రంగా 
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గురుకులంలో  ఇరికించి  పెటుటకుంటున్నరనీ, 

త్ను  అనిన  విదయలోలినూ  పరివీణుడైన్  కూడా 
త్నను  ఇంటికి  పంపటంలేదనీ  అనిపించ్ద్ 
అత్నికి. 

కొనిన రోజుల త్రావుత్  అజేయుడ ఇక 
ఆగలేకపోయాడ-  జయన్ధులవారి  దగగెరికి 
వెళ్ళా  "సావుమ!  నేను  అనిన  విదయలోలినూ 
పరివీణుడినయాయను  కదా,  ఇక  న్కు  సెలవు 
ఇపిపించండి.  నేను  వెళ్ళా  రాజయ  స్ంరక్షణలో 
పాలొగెంట్ను" అన్నడ. 

గురువుగారు  అత్ని  మాటలు విని, చిరునవువు 

నవావురు.  అత్ని  చ్తికొక   విలులినిచిచే  "దీనిన 
పటుటకో! న్తో రా! అన్నరు. దగగెరలోనే  ఉనన 
ఒక సెలయేటి దగగెరికి వెళ్ళారు ఇదదరూ.  

సెలయేరు  ఉధృత్ంగా   పారుత్ుననద్  .  దాని 
మద  అడడాంగా  త్టిమాను ఒకటి  వేసి ఉననద్. 

"ఇద్గ! ఈ త్టిమాను మదుగా నడదాదం, 

రా!  అవత్ల్వెైపుకు  వెళ్దం!"  అన్నరు 
జయన్ధులవారు.   వీళ్ుళా  నడస్ుతంటే 
త్టిమాను  అటూ  ఇటూ  ఊగుత్ుననద్. 

నద్  మధయలోకి  చ్రుత్మనగా   అజేయుడిని 
ఆగమన్నరు జయన్ధులవారు. "అజేయా! 

అద్గ  అటు  చూడ;  నద్కి  ఆవల్  ఒడడాన 
లక్షయం  ఒకటి  ఏరాపిటు  చ్సి  ఉన్నను. 

ఇకకోడినుండి  బాణాలు  స్ంధించు.  లక్ష్యనిన 
ఛేద్ంచటం  ఎంత్  స్ులువో  చూపించు!" 

అన్నరు. 

"దానిదేముంద్  గురువరాయ!  ఒకకో  బాణమూ 
త్పపికుండా  లక్ష్యనిన  ఛేద్సాతను  చూడండి" 

అని అజేయుడ  ధనుస్ుసనతిత  లక్ష్యనికి  గురి 
పెట్టడ.  అంత్లో  అత్ను  నిలబడిన  త్టి 
మాను  గజ  గజా  వణికింద్-  బాణం  లక్ష్యనిన 
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త్పిపి వేరే ఎట్వెళ్ళా పడింద్! ఇట్లి అజేయుడ 
వరస్గా  చాలా  బాణాలు  వేశాడ.  కానీ  అనీన 
ఎటెట్  వెళ్ళా  పడాడాయి.   కంగారు  కొదీద 
త్బిబబబయిన  అజేయుడ   ఒకకోపెటుటన 
నీళ్ళాలో  పడబోత్ూ   కేకలు  వేసాడ- 

జయన్ధులవారు  అత్నిన  కాపాడి  స్రిగా 
నిలబెట్టరు.   అటుపైెన  అంత్టి 
పరివాహంలోనూ త్టిమాను మద ఒంటికాల్పైె 
నిలబడి  ఒకే  బాణంతో  లక్ష్యనిన  ఛేద్ంచి 
చూపారాయన! 

జయన్ధుడ సిగుగెతో త్లవంచుకున్నడ. 

"విలుకాడంటే  విలులి  స్ంధించటంలోనే  కాదు; 

శరీరానన    నిశచేలంగా  ఉంచటం  లోను, 

మనస్ును   నిగరిహించి  నిలపటంలోనూ  కూడా 
పారివీణయత్  సాధించాల్-  అపుపిడే  విదయ 
పూరతయినటులి.  విలువిదయకే కాదు,  నిజానికి  ఏ 
విదయకెైన్  ఇద్  అవస్రం.  నువువు  ఆ  దశకు 
ఇంకా చ్రుకోలేదు. ఆ రోజు వచిచేనపుడ నేనే 
నినున  రాజయ  స్ంరక్షణకు  పంపిసాతను. 

తొందరపడకు"  అని  జయన్ధుల  వారు 
చెబితే,  ఇపుపిడ  అవుననిపించింద్ 
అజేయుడికి! 
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త్ మా షా  రో డ డా!
రాజు: ఏంట్రి, ఉదయం నుండ ఇకకోడే కూరుచేన్నవు?

వెంగళ్పపి: ఉదయం ఒకత్ను ఈ రోడడా విజయవాడ వెళ్ుతందని చెపాపిడ.  ఆ త్మాషా 
చూడాడానికి..!

స్ ర ు దబా ట ు !

జోయతిషుయడ: మరు నిండా  డభ్భ ైఏళ్ుళా నిశిచేంత్గా  బరత్ుకుత్రు.

స్ుబాబరావు: అయోయ రామ! న్కిపుపిడ ఎనభ్ై ఏళ్ళాచాచేయి!

జోయతిషుయడ: అదే, నేను చెపేపిద్- డభ్భ ైఏళ్ుళా నిశిచేంత్గా బరతికాక, మరి కొనేనళ్ుళా  కషటపడత్ూ 
బరత్ుకుత్రు.

నవవుండి!
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ప గ టి  క ల ల ు  
రచన: సి.నందకిశోర, 7 వత్రగతి, రిషవాయలీస్ూకోల్. 

అనగనగా  ఒక  అడవి.  ఆ  అడవిలో   ఒక 
పాడబడిన  పెంకుటిలులి; దాని పకకోన  ఒక పెదద 
చెరువు  ఉంద్.  ఆ  అడవి  నుంచి   రెండ  కిలో 
మటరలి  దూరంలో  ఒక పలలి ఉంద్.  ఆ పలలిలోని 
వాళ్ుళా  త్మ  ఆవులను,  మేకలను   మేత్కోస్ం 
ఆ  అడవికే  తీస్ుకొచ్చేవాళ్ుళా.   మధాయహనం 
స్మయంలో  వాటిని  దగగెరోలి   వద్ల్,  వాళ్ులి   ఆ 
పాడబడిన  ఇంట్లి   కాసేపు   విశారింతి 

తీస్ుకునేవాళ్ుళా. 
అదే  ఊళ్ళా  రాముడ  అనే  పేద యువకుడ 
ఒకడ   ఉండేవాడ.   వాడికి  ఉననదలాలి 
ఒకకోటంటే  ఒకకో   మేక.  త్న   మేకను  కూడా 
వాడ  మేత్కోస్ం  అందరిలాగా    అడవికి 
తీస్ుకెళ్ళా  వద్లేవాడ.  అటుపైెన  రోజంత్   ఆ 
పెంకుటింలోలి  పడకుని  నిదరపోత్ుండేవాడ. 

ఎపపిటిలాగానే  ఒకరోజున   వాడ   ఆ 
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పెంకుటింట్లి  పడకొని, ఎట్లి   నిదరపోయాడ 
మరి,  ఇక    చీకటి   పడిన్  లేవలేదు.  రాతిరి 
పననండ గంటలపుపిడ  ఏదో  శబదం   అవడంతో 
ఉల్కికోపడి  లేచాడ. బయట అడవిలో పండ 
వెననల  కాస్ుతననద్.  అంత్ నిశశబదంగా  ఉననద్. 

చెరువు  దగగెర  మాత్రం,  తెలలిగా  మెరుస్ుతనన 
గురారిలు  కొనిన   గుంపుగూడి  ఉన్నయి. 

వాటనినటికీ  నుదుటిమద ఒక   కొముమ ఉననద్. 

తెలలిగా  బలంగా ఉనన ఆ   గురారిలని చూసే స్రికి 
రాముడ   ఉత్సహం  పటటలేకపోయాడ. 

వాటిని  పటుటకోవాలని  ఉత్సహంగా   అరుస్ూత 
పరుగుపెట్టడ.  

అపపిటివరకూ పరిశాంత్ంగా ఉనన గురారిలనీన వీడి 
అరుపులు  వినేస్రికి   ఎటుపడితే  అటు  పరుగు 
తీశాయి.  చూస్ూతండగానే  వాటి  రెకకోలు 
విచుచేకున్నయి.  అవనీన   ఆకాశంలోకి  ఎగరి 
కనుమరుగౌత్ుంటే  రాముడ  నోరు 
తెరుచుకొని చూస్ూత ఉండిపోయాడ. 

అయితే  ఆ  త్రావుత్  వాడిలో  ఆలోచన 
మొదలైంద్. 'అయోయ!  నేను  నిశశబదంగా   వెళ్త 
బాగుండేద్ కదా, కనీస్ం ఒకకో గురారిననయిన్ 

పటుటకునేవాడిని!'  అని   విచారం  వేసింద్ 
వాడికి.  'దానిదేముంద్లే- ఇకకోడే ఉంట్ను; 

రేపు   రాతిరి  గురారిలు  వచాచేక,  మెలలిగా  వెళ్ళా 
వాటిని  పటుటకుంట్ను!'  అనుకున్నక, 

వాడికి మళ్లి ఉత్సహం వచ్చేసింద్. 

త్రువాతి  రోజు రాతిరి స్రిగాగె  అదే స్మయానికి 
ఆకాశంలోంచి  మెలలిగా ద్గ వచాచేయి  గురారిలు. 

రాముడ ఈసారి చపుపిడ చ్యలేదు. 

మెలలిగా   చెటలిను  చాటు  చ్స్ుకుంటూ   చెరువు 
దగగెరకి   వెళ్ళా,  త్ట్లున   ఒక  గురారినిన 
పటుటకున్నడ.  ఆ  గురరిం  గటిటగా  స్కిల్ంచి 
పెనుగులాడేస్రికి,  మిగల్న  గురారిలుకూడా 
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స్కిల్ంచాయి.  అదేదో  స్ంకేత్ం  అననటులి, 
గురారిలనీన  ఒకకోసారిగా  గాల్లోకి  ఎగరి 
ఆకాశంలో  పరియాణించటం  మొదలు 
పెట్టయి! 

గురారినిన  గటిటగా  పటుటకునన  రాముడ  కూడా 
దానితోబాటు  ఆకాశంలోకి  ఎగరాడ.  గురరిం 
వేగానికి  రాముడికి  ఊపిరాడనటులి  అయింద్. 

అయిన్  వాడ   గురారినిన   గటిటగా   పటుటకొని 
కళ్ుళా  మూస్ుకున్నడ. కొంత్సేపటికి  గురరిం 
వేగం  త్గగెంద్.  రాముడ   కళ్ుళా   తెరిచి 
చూసేస్రికి   అవనీన   ఒక  పెదద  భ్వనంలో 
వాలుత్ున్నయి.  చూస్ూతండగానే   ఆ 
గురారిలనీన   అందమెైన  అపసరస్లుగా 
మారిపోయాయి.  రాముడ   ఆశచేరయంతో 
నోరు  తెరిచి  వాళ్లి  వెైపు   చూస్ూత 
ఉండిపోయాడ.  వాళ్ళాంత్ రాముడి  చుటూట 
చ్రి    "ఓ  మనిష!  ఇనేనళ్ుళాగా  మా  గురించి 
మానవ  మాత్ురిడికి  తెలీదు.  ఇపుపిడ  తెల్స్ 
తెలీకో,  నువువు  మమమల్నత్కావు.   మా 
నియమం పరికారం మమమల్న  త్కిన వాళ్ులి   ఇక  
మనుషయలోకంలో  ఇమిడే  అవకాశం  లేదు. 

నువివుక  జీవిత్ంత్ం  ఇకకోడే   ఉండాల్, 

త్పపిదు' అన్నరు కఠినంగా. 

"ఆహ!  న్కంత్  అదృషటమా?!" 

అనుకున్నడ  రాముడ.  స్ంతోషంగా  త్ల 
ఊపి  "స్రేలే,  ఇకకోడే  ఉంట్ను'  అన్నడ. 

ఇక  ఆ  రోజు  నుండ    అందమెైన   దుస్ుతలు 
ధరిస్ూత,  రకరకాల  పిండి  వంటలు  తింటూ 
అకకోడే  ఉండటం మొదలుపెట్టడ. 

అయితే కొనిన రోజులు గడిచ్స్రికి, వాడికి ఇక 
ఆ  స్థలం  అంటే  అయిషటం 
మొదలయింద్-'స్వురగెంలో  ఎవరూ  ఎవరినీ 
పటిటంచుకోవటం లేదు! ఇంట్లి అయితే అమమ, 
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న్నన  అందరూ   త్నని  ఎంత్గానో 
ఇషటపడత్ుంట్రు. త్న మేకకి త్నంటే ఎంత్ 
ఇషటమో!' అలా అనుకునేస్రికి  వాడికి    అమమ, 
న్నన,  మేక  గురుతకువచ్చేశారు.  'కానీ 
అకకోడికి  వెళ్లిట్నికి  ఇక  వీలు  లేదు.  ఒకసారి 
ఇకకోడికి  వచ్చేశాక ఇక అంతే!'  దాంతో  వాడికి 
కళ్ళాలో  నీళ్ుళా  తిరిగాయి.   ఎంత్  స్వురగెంలో 
ఉన్న,ద్గులు మొదలైంద్. 

అయితే ఆ స్ంగతిని గమనించిందొక అపసరస్. 

"ఏమెైంద్?  ఎందుకు   ద్గులుగా  ఉన్నవు 
నువువు?" అని అడిగంద్  దయతో.   

"అయోయ, ఏం చెపేపిద్? న్కు  కూడా  మలాగే 
ఎపుపిడైన్   భ్ూలోకం   వెళ్ళా   వింత్లనీన 
చూడాలని ఉంద్" అన్నడ రాము ఆమెతో. 

"నీకు  గురరింగా  మారే  విదయ  రాదుగా,  రెకకోలు 
కూడా  లేవు.  ఇక  నువువు   మాతో   ఎట్లి 
రాగలవు?" అడిగంద్ ఆ అపసరస్. 

"ఒకకోసారి   ననుననీ  వీపు   మద  ఎకికోంచుకొని 
తీస్ుకు  వెళ్ళాచుచే  కదా"  అన్నడ  రాముడ 
వేడకుంటుననటులి. 

ఆ  అపసరస్కి  వాడి  బాధ  అరథమెైంద్.  "స్రేలే! 

ఈ  రోజు   రాతిరి   మేమందరం  భ్ూలోకానికి 
వెళ్తం  కదా,  అపుపిడ  నేను   అందరికంటే 
చివరన   బయలు   దేరుత్ను.  మిగత్ 
వాళ్లివరికీ   తెలీకుండా  వచిచే   న్  వీపుమద 
కూరోచే మరి" చెపిపింద్ ఆ అపపిరస్. 

ఆ రోజు  మధయరాతిరి  వేళ్  అనిన  గురారిలు  వెళ్ళాన 
త్రువాత్   రాముడ   ఆ  అపసరస్  గురరిం  మద 
ఎకికో   గటిటగా   పటుటకున్నడ.  కొద్ద   క్షణాల 
త్రువాత్   వాడ   కళ్ుళా   తెరిచి  చూసేత   కిరింద 
చెరువు  కనబడింద్.   వెంటనే   వాడ 
చెరువులోకి  ఎగరి  దూకాడ. 

ఆ  నీటి  శబదం  విని   అనిన  గురారిలు   మాయం 
అయాయయి.  వాడిని  తీస్ుకొచిచేన  గురరిం 
కూడా   మాయం  అయిపోయింద్.  వాడ 
స్ంతోషపడి  ఆ పాడ  బడిన  పెంకుటింట్లి  ఆ 
రాతిరి  నిదరపోయాడ.  మరుస్టి   రోజు 
తెలలివారిన  త్రువాత్   వాడ   వాడి  ఊరికి 
వెళ్ూళాతూ  ఎదురు  వచిచేన  వారందరికీ 
జరిగనదంత్  చెపాపిడ.  వాళ్ళాంత్   "పోరా! 

పగటికలలు   కనేవాడా!"  అంటూ   నవావురు. 
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ఒకకోడ కూడా వాడిని నమమలేదు. 

ద్గాలు ముఖం వేస్ుకుని ఇంటికి చ్రిన వాడిని 
చూసిన  వాడి  అమమ  "  ఎకకోడికెళ్ళావురా?  " 

అంద్. " మేక ఏద్రా వెధవా! " అన్నడ వాడి 
న్నన. 
" పగటి కలలు కంటూ ఆ మేకని ఆ అడవిలోనే 
వద్లేసి  వచాచేవా?  ఫ!  పోయి  మేకని  వెతికి 
తీస్ుకురారా"  అని  వాడిని  తొందర  పెట్టడ 

వాడి న్నన. 
"బిడడా  అననం  తిని  రెండ  రోజులయింద్. 

అననం  తిని  వెళ్ళా  వెత్ుకుత్డలే  "  అంటూ 
అమమ వాడిని లోపలకి తీస్ుకుపోయింద్.   

గురారిలు,  అపసరస్లు  అంత్  నిజమో   కలో 
అరథం కాలేదు పాపం వాడికి. 

మకు  అరథం  అయిందా  పగటి  కలలు 
కనకూడదని? 
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పా వు ర ం  చె పి పి న  పా ఠ ం  
"కులాలు  వేరయిన్,  మత్లు  వేరయిన్,  జాత్ులు  వేరయిన్  మనుషులంత్  ఒకకోటే.  అందరి  రకతం  
ఎరరిగానే  ఉంటుంద్.  పరమత్  స్హనం  కన్న  పరమారథం  లేదని  బుదుధడ,  గాంధీజీ  వంటి  మహనుభావులు  
ఏన్డ  బోధించారు.  మనం   ఎకకోడన్న,  ఏ  మారాగెనిన  ఎనునకున్న  మనుషులుగా  జీవించాల్;  ఇత్ర  
మత్లను గౌరవించాల్; ఇత్రులను పేరిమించాల్" అని అదుభత్మెైన పాఠం చెబుత్ుననద్, ఈ చిటిట పావురం. 

చదవండి... 

సౌజనయం : ఎస్. ఇష, 8 వ త్రగతి, బెల్  అండ్ బెననట్ హైస్ూకోలు, రామ నగర, అదదంకి. 

అనగనగా  ఒక  ఊరి   శివాలయంలో  చాలా 
పావురాళ్ుళాండేవి.  అవనీన  అకకోడ  చాలా 
స్ంతోషంగా   బరతికేవి.  అయితే  ఒకసారి  ఆ 
గుడికి  కుంభాభిషేకం  చ్సే   స్మయం 

దగగెరయింద్.  అభిషేకం  కోస్ం  ఆలయానిన 
శుభ్రం   చ్యటం  మొదలు  పెట్టరు. 

చాలామంద్  పనివాళ్ుళా  వచాచేరు.  బూజు 
దుల్పే కటెటలు,  చీపురులి పటుటకొని ఎకకోడకకోడి 
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బూజూ  దులపసాగారు;  పక్షుల  గూళ్ళాను 
తొలగంచటం మొదలు పెట్టరు. 

పావురాళ్ళాకు చాలా కషటమెైంద్. వాటి గూళ్ళానీన 
పోయాయి.  ఇక  అకకోడ  ఉండటం  ఇషటం 
కాలేదు  వాటికి.  శివాలయం  ఎదురుగానే 
ఉననదొక  చరిచే.  పావురాళ్ళానీన  ఇపుపిడ  ఆ 
చరిచేలోకి  వెళ్ళా  నివాస్ం  ఏరపిరచుకున్నయి. 

చరిచేలోని  పరిశాంత్  వాత్వరణం  వాటికి  చాలా 
నచిచేంద్.  అకకోడ  వాటిని  బెద్రించ్వాళ్ుళా, 
గూళ్లిను  చెరిపే  వాళ్ుళా  ఎవరూ  లేరు.  అట్లి 
అవనీన  కొంత్కాలంపాటు చరిచేలో  పరిశాంత్ంగా 
జీవించాయి.  అయితే  అంత్లోనే   కిరిస్మస్ 
పండగ  వచిచేంద్.  చరిచేకి  స్ుననం  కొటేట పనులు 
మొదలయాయయి.  పావురాళ్లికు  మళ్ళా 
కషటకాలం వచిచేంద్. 

ఇపుపిడ   ఎకకోడ  ఉండాలో  అరథం  కాలేదు 
వాటికి.  అటూ  ఇటూ  చూసాయి.  దగగెరోలినే 
ఉనన  మసీదు  కనబడింద్.  పరిశాంత్ంగా, 

నిశశబదంగా  ఉనన   ఆ  మసీదు  వాటికి  అనువుగా 
తోచింద్. ఇక ఇపుపిడ అవనీన వెళ్ళా మసీదును 
ఆశరియించాయి.  అట్లి  మరికొంత్  కాలం 

గడిచింద్.  అంత్లోనే  రంజాన  మాస్ం 
వచిచేంద్.  పావురాళ్ళాకు  మళ్ళాఇబబందులు 
మొదలయాయయి.  మళ్ళా  స్ంద్గధంలో 
పడాడాయి. చివరకు మళ్ళా శివాలయంలోకి వచిచే 
చ్రుకున్నయి..మునుపటి  లాగే 
జీవించసాగాయి. 

అంత్లోనే ఏదో కలవరం మొదలైంద్. 

మనుషుయలు  ఒకరినొకరు  త్ుపాకులతో 
కాలుచేకుంటున్నరు-  కత్ుతలతో 
నరుకుకోంటున్నరు!  పావురాళ్ుళా  గూళ్ళాలో 
నుండి  బయటకు  వచిచే  చూశాయి.  పిలలి 
పావురం  ఒకటి   భ్యంతో  త్న  త్ల్లి  రెకకోల 
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స్ందులోకి  చ్రింద్.  త్ల్లి  పావురం  ఒకటి   త్న 
పిలలిలకోస్ం  వెత్ుకొకోని,  వాటిననినటినీ  ఒక 
మూలకు త్రిమి, త్ను అడడాంగా కూరుచేననద్. 

"ఈ  మనుషులకేమెైంద్,  ఇట్లి  ఒకళ్ళానొకళ్ుళా 
కాలుచేకుంటూ   నరుకుకోంటున్నరు?" 

అడిగందొక చినన పావురం. 

"ఈ  గుడిలో  వాళ్ుళా,  ఆ  చరిచేలో  వాళ్ుళా, 
మసీదులోవాళ్ుళా   'మేం  గొపపి'  అంటే  'మేం 
గొపపి'  అని   కొటుటకుంటున్నరు.  నిజంగా 
ఎవరు గొపోపి మరి?!" అననద్ వాళ్ళామమ. 

"మరి మనం గుడిలోనూ  ఉన్నం, చరిచేలోనూ 
ఉన్నం,  మసీదులోనూ  ఉన్నంగా? 

వాళ్ళాందరికంటే-  మరి,  మనమే  గొపపి 
అననమాట!"  అననద్  చిననపావురం, 

ఆలోచిస్ుతననటులి. 
 "ఔను  త్లీలి!  మనం  అస్సలు  కొటుటకోంగా, 

అందుకని  మనమే  గొపపివాళ్ళాం"  అననద్  త్ల్లి 
పావురం, దానిన కూడా త్న రెకకోల స్ందులోకి 
నడత్ూ.

30

ఎ ం డ -నీ డ
భారయ: జీవిత్ంత్ం మ నీడలో బరత్కాలని ఉంద్.

ఫిజికుస అయయవారు: అంటే జీవిత్ంత్ం నేను ఎండలో నిలబడాలన్, నీ ఉదేదశం?!

తీ పి  ఎ కు కో వ యి ం ద్ !

రాము:  మొననటివరకూ అందరితోటీ తీయగా మాట్లిడేవాడివి, ఇపుపిడ  అంత్ 
కటువుగా మాట్లిడత్ున్నవెందుకు?

వెంగళ్పపి:  న్కు షుగర ఉందని తెల్సంద్రా, డాకటరు గారు తీపికి దూరంగా  
ఉండామన్నరు; అందుకని!

నవవుండి!
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ప ం చి  ఉ న న   ప రిమా ద ం  
"భోగయ  వస్ుతవుల  ఆకరషణ  నిజంగా  బలమెైనద్.  మనల్న   ఆకరిషంచ్  వస్ుతవులు   ఎదురైెనపుపిడ,  ఒకకోసారి  ఆగ  
ఆలోచించటం అవస్రం" అని పెదదలు చెపిపినటులి చెబుత్ుననద్, హరిక. చద్వి ఆలోచించండి, మరి! 

సేకరణ: డి. హరిక, 10 వ త్రగతి, Z.P.S.S, త్రాలపల్లి, వరంగల్ జిలాలి 

ఒకసారి   చినన  పురుగు  ఒకటి  ఎకకోడికో 
పోత్ుననద్.  దూరం  నుండే  దానిన  చూసింద్, 

ఒక  కపపి.  మహ  ఆనంద  పడింద్.  "ఆహ! 

ఎంత్  చకకోటి  భోజనం  దొరికింద్!"  అని 
స్ంతోషంతో  పంగ  పోయింద్.   పురుగును 
తినే   ఉబలాటం  కొదీద    దాని  వెపైుకు 
పరుగ్తితంద్. 

స్రిగాగె  అదే  స్మయానికి  కపపిను  చూసిందొక 
పాము. దానికి నోరూరింద్. "ఎంత్ కాలానికి, 

ఇంత్  చకకోని  కపపి  న్కు  ఆహరం 
కాబోత్ుననద్!"  అని  మురిసి  పోయింద్. 

కపపిను  మిరింగాలనే  కోరికతో  దాని  వెంట 
పడింద్.  అటూ  ఇటూ  చూడకుండా  వేగంగా 
కపపి వెనక బయలుదేరింద్. 
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ఆ స్మయంలో  దానిన చూసింద్, ఒక నమల్. 

"ఓహో!  కనూన  మినూన  కానని  పాము 
ఇపుపిడ  న్  కంట  పడింద్-  ఇక  కొద్ద  సేపట్లి 
న్కు  ఆహరం  కానుననద్-  త్పపిదు"  అని 
పాము వెపైుకు దూకబోయింద్. 

అంత్లోనే  అద్ ఒక పుల్ కంట పడింద్. "ఎంత్ 
ధైరయం,  ఈ  నమల్  ననున   గమనించనైన్ 
గమనించలేదు.  దీనికి  కాలం  చెల్లింద్.  న్కు 
ఆహరం  అవవునుననద్"  అని  నమల్మద్కి 

దూకేందుకు సిదధ పడింద్. 

అదే  స్మయానికి   బోయవాడొకడ   పుల్ని 
చూసి, దానిన వేట్డే ఉదేదశంతో ధనురాబణాలు 
తీస్ుకొని పరుగున వచాచేడకకోడికి. 

అట్లి  పారిణులనీన  త్మ  ముందునన  ఆహరానిన 
చూస్ూత   మురిసి  పోత్ున్నయి  త్పిపిసేత,  త్మ 
వెనుక పంచి ఉనన  పరిమాదానిన గమనించటమే 
లేదు,  దానిన  గురించి  ఏమాత్రం 
ఆలోచించటమే లేదు! 
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కు క కో !

అపాపిరావు: మ హోటలోలి కుకకోలకి భోజనం పెడత్రా?

స్రవుర: మాకు అట్లింటి పటిటంపులేమ లేవు- రండి కూరోచేండి.  భోజనం త్యారుగా ఉంద్!

న్ ట క ం !

సావుమి: ఈ పరిపంచం అంత్ రంగస్థలం న్యన్!

శిషుయడ: మరి న్టకానికి టికెకోటులి ఎకకోడ దొరుకుత్యి సావుమ?!

ప్ లిజ !కా ద న కు !

అమమ: చల్గా ఉంద్ కదా, ఐస్కీరిం తినకు!

రవి: సెవుటర వేస్ుకొని తింట్నులేమామ!

నవవుండి!
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తో ట మా ల్  తె ల్ వి  
"విజాఞనం ఒకరి సొత్ుత కాదు" అంటూ భావన రాసి పంపిన ఈ కథని కొంచెం స్వరించి పరిచురిస్ుతననద్ కొత్తపల్లి. 
చద్వి ఎలా ఉందో చెపపిండి. మకు వీలైతే మరూ ఈ పని చ్సి చూడండి. 

సేకరణ: ఎస్. భావన,  7 వ త్రగతి, బెల్ & బెననట్ హైస్ూకోలు, రామ నగర, అదదంకి        కథనం: కొత్తపల్లి. 

విజాఞన  వరమ  మహరాజు  గారికి   కళ్లంటే  చాలా 
గౌరవం.  వివిధ  శాసాతరాలతో  బాటు  రకరకాల 
విదయలనుకూడా  ఆదరించ్వాడాయన. 

ఆయన  ఆసాథనంలో  కళ్కారులకు, 

పండిత్ులకు ఇరువురికీ పారిధానయత్ ఉండేద్. 

ఒకసారి   పరుగురాజయం  నుండి 

కళ్కారుడొకడ   రాజుగారి  ఆసాథన్నికి 
వచాచేడ.  మెైనంతో  చ్సిన   మొకకోనొకదానిన 
తీస్ుకొని  వచాచేడత్ను.  స్హజంగా  ఉండే 
మొకకోకు  ఏమాత్రం  తీసిపోకుండా 
అదుభత్మెైన   నైపుణయంతో 
రూపంద్ందామొకకో.  పరుగు  దేశపు 
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కళ్కారుడ  ఆ మొకకోతో పాటు ఒక నిజమెనై 
మొకకోను  కూడా  తెచాచేడ.  రెండింటినీ  వేరు 
వేరు మటిట కుండలోలి పెట్టడ. రెండింటినీ ఒక 
చోటికి చ్రాచేడ. 

"మహరాజా!  ఈ  రెండ  మొకకోలోలి  ఒకటి 
భ్గవంత్ుని  స్ృషట;  ఒకటి  న్  స్ృషట.  న్  స్ృషట 
భ్గవంత్ుని  స్ృషటకి  ఏమాత్రం  తీసిపోదనే  న్ 
నమమకం.  దీనికి  మరు,  మ  రాజయంలోని 
పండిత్ులు,  పామరులు  అందరూ 
సాక్షులవావులని  న్  కోరిక.  మ  రాజయ   పరిజలోలి 
ఎవరెైన్  ఈ  రెండ  మొకకోలోలి  ఏద్  మెైనపు 
బొమోమ,  ఏద్  అస్లు  మొకోకో 
కనుగొనగలరేమో  చూడండి.  మొకకోలను 
ముటుటకోరాదు;  తెంపరాదు.  నేను  ఈ 
మొకకోలను ఇపపిటికే అనేక దేశాలోలి  పరిదరిశంచి 
ఉన్నను.  ఎకకోడా,  ఎవవురూ  అస్లు 
మొకకోను  గురితంచలేకపోయారు.  మ  పరిజల 
తెల్వితేటలకు  ఇద్  ఒక  పరీక్ష  అనుకోండి. 

అస్లు  మొకకోను  గురితంచమనండి" 

అన్నడత్ను, రాజుతో. 

రాజుగారు  రెండ  మొకకోలీన  పరీక్షగా 

చూశారు.  రెండూ   స్హజంగానే  ఉన్నయి. 

రెండూ  గాల్కి  అలలిలాలిడత్ున్నయి. 

రాజుగారు  త్మ  వృక్ష  శాస్తరాజుఞలకు,  రసాయన 
శాస్తరాజుఞలకు,  ఉదాయనవన్ధికారులకు 
అవకాశం  ఇచాచేరు.  ఆ రెండ మొకకోలోలి  ఏద్ 
అస్లో,  ఏద్  నకలో  ఎవవురూ 
గురితంచలేకపోయారు. 

శాస్తరావేత్తల త్రావుత్ స్భ్లో ఉనన పెదద పెదద 
అధికారులందరికీ  అవకాశం  వచిచేంద్. 

అందరూ శరిదధగా చూసేవాళ్ళా;  అందరూ పెదవి 
విరిచ్వాళ్ళా.  ఎవవురూ  అస్లు  మొకకోను 
గురితంచలేకపోయారు. 
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రాజుగారు ఓటమిని అంగీకరించబోయారు. 

ఆ  స్మయంలో  ముందుకొచాచేడ  ఒక 
తోటమాల్.  "అస్లు  మొకకో  ఏదో  నేను 
గురితంచి చెబుత్ను మహరాజా!" అన్నడ. 

స్భికులందరూ  నవావురు. "గొపపి  గొపపి  వాళ్ళా 
ఏమ  చెపపిలేక  పోయారు,  నువేవుం  చెపాతవులే" 

అని అత్నిన ఎగత్ళ్ చ్సారు. 

"ఈ మొకకోల్న  ఉననవాటిని ఉననటులి కపేపిసేంత్ 
పెదద  గాజు  పాత్రలు  రెండ  తెపిపించండి 
మహరాజా!" అన్నడ తోటమాల్. 

స్భ్ంత్ నిశశబదం  అయింద్. 'ఇత్ను ఏదో చ్సి 
చూపెడత్డ' అనిపించిందందరికీ. 

రాజుగారు  రెండ  గాజు  కుపెపిలు-  పెదద  పెదదవి- 

తెపిపించారు. 

వాటిని  రెండ  కుండలమదా  బోరిలించాడ 
తోటమాల్. 

ఐదు  నిముషాలోలి   తేడా  తెల్సిపోయింద్.  ఒక 
గాజు  కుపెపి  మస్కబారింద్.  అస్లు  మొకకో 
శావుసిస్ూత  వద్ల్న  నీటి  ఆవిరి,  ఆ   గాజు 
కుపెపిలో  దరవీభ్వించింద్.  మెైనపు  మొకకోను 
కపిపిన  గాజు  పాత్ర  మటుకు  ఉననదుననటులి 
ఉండిపోయింద్. 

స్భ్ంత్  హరషధావున్లతో  నిండింద్.  పరుగు 
దేశపు  కళ్కారుడ  తోటమాల్ని 
అభినంద్ంచాడ.  విజాఞన  వరమ   త్న  మెడలో 
ఉనన   రత్న  హరానిన   తోటమాల్   మెడలో 
వేసాడ.  

తోటమాల్  మటుకు  పాత్ర  నిండగా  నీళ్ుళా 
తెచిచే నిజం మొకకోకు పోసాడ!
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ని ద ర మ త్ ు త!
డాకటరు: రోజూ నిదర లేచిన త్రావుత్ ఒక మాత్ర వేస్ుకోండి.

పేషంటు: నిదరలేచాక పరితిసారీ వేస్ుకోవాల్సందేన్, సార?

డాకటరు: అదేం పరిశన?!

పేషంటు: మరిచిచేన మాత్రలు తింటే ఎపుపిడూ మత్ుతగానే ఉంట్ంద్ మరి- రోజూ పద్సారులి 
నిదరపోత్ున్నను, పద్సారులి లేస్ుతన్నను! 

నవువు!
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బొ మ మ కు  క థ  రా య ం డి!
నిరవుహణ: కొత్తపల్లి

ఈ బొమమను చూడండి:

మరంత్ కల్సి ఏదో పాడ పడిన  కోటకు వెళ్ళారు.  అపుపిడ మకు చాలా భ్యం వేసింద్ కూడా. 

అయితే  చివరికి  మకు  ఏదో  దొరికినటులింద్  కదూ,  ఆ  కథని  రాసి  పంపండి  మాకు!  బాగుంటే 
కొత్తపల్లి-62 లో పరిచురిదాదం!
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రా జు  బ డి కి  వె ళ్ ళా డ!
'అందరూ చదువుకోవాల్  '  అంటూ  త్ను  త్యారు చ్సిన ఈ బొమమల కథని మనతో పంచుకుంటున్నడ  
రాము. చూసి ఎలా ఉందోచెపపిండి.  మరూ  బొమమలు  వేసేందుకు  పరియతినంచండి!

రచన, చిత్రిలు : అడవి రాముడ, కొత్తపల్లి బృందం.

రాజు శివ ఇదదరూ మంచి సేనహిత్ులు.

రాజు  వాళ్ళా  అమమ  న్ననలు  ఇదదరూ 
కూరగాయల  వాయపారం  చ్స్ుతన్నరు. 
వాళ్ళా  వాయపారం  చిననదే  అయిన్, 

వాళ్ళా  కుటుంబ  అవస్రాలకి 
స్రిపోయేద్.
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అయితే   అకసామత్ుతగా  రాజు  వాళ్లి 
అమామన్ననలు  ఓ  పరిమాదంలో 
చనిపోయారు. 
రాజుకి   ఇక  న్  అననవాళ్ళావవురూ 
లేకుండా  అయియంద్.   మరి  వాడ 
బరతికేదెలాగ?  ఓ  టీ  కొటుటలో  పనికి 
కుదురుకున్నడ రాజు.

వాడి   కోస్ం  వెత్ుకుకోంటూ  వచాచేడ 
శివ. 'చదువుకోకపోతే ఎలారా?' అని 
వాడ  రాజుని   పరిభ్ుత్వుం  నడిపే  బాల 
కారిమకుల   పాఠశాలకు  తీస్ుకెళ్ళాడ. 

అకకోడ  పిలలిలకోస్ం  ఓ  హస్టలు  కూడా 
ఉంద్.
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పిలలిల్దదరూ అకకోడి హడామస్టరు గారితో 
మాట్లిడారు.   రాజు  గురించి 
తెలుస్ుకునన  హడామస్టరుగారు   వాడిని 
వెంటనే  బడిలో  చ్రుచేకున్నరు. 
హస్టలులో  సీటు  ఇపిపించారు 
కూడాను.

ఇపుపిడ  రాజు  మళ్ళా 
చదువుకుంటున్నడ.  స్ంతోషంగా 
ఎదుగుత్ున్నడ.   పెదదయాయక 
దేశానికి  పనికొచ్చే  పని  ఏదైెన్ 
చ్యాలనుకుంటున్నడ.
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వి ధి  వా రిత్  
పున: కథనం - కొత్తపల్లి 

సాలమన  చకరవరిత  చాలా  గొపపివాడ. 

ఆయనకు  అనేక  అదుభత్  శకుతలు  ఉండేవి. 

ఆయన  దేవత్లతో  రోజూ 
మాట్లిడత్ుంట్డనీ, ఎకకోడికంటే అకకోడిగ 
ఎగరి పోగలడనీ, పరిజలు చెపుపికునేవాళ్ుళా. 
ఒకసారి  ఒక  నడివయస్ు  వయకిత  సాలమనగారి 
దరాబరులోకి  వచిచే  త్ట్లున  ఆయన 
పాదాలమద  పడి, 'కాపాడండి!  కాపాడండి!' 

అని ఏడవటం మొదలు పెట్టడ. 
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'ఏమెైంద్,  నీకు?  ఎవరినుండి  భ్యం?' 

అడిగాడ సాలమన, అత్నిన లేవనత్ుతత్ూ. 

'మహపరిభ్ూ!  ఇవాళ్ళా  న్కు  మృత్ుయదేవుడ 
దరశనమిచాచేడ.   అత్నిన  చూడగానే  న్కు 
అరథమెైపోయింద్-  అత్ను  న్  పారిణాలు 
హరించ్ందుకే  వచాచేడని.  అత్ను  ననున 
చూసి-  న్  కళ్ళాలోకే  చూస్ూత-  ఒకలాగా 
నవావుడ.   ఆ  నవువులోని  కూరిరత్వుం  ననున 
ఎంత్గా భ్యపెటిటందోచెపపిలేను.  న్ మరణ 
ఘడియలు  దగగెర  పడాడాయని  న్కు  అరథం 
అయియంద్.  పరిభ్ూ! ననున కాపాడండి!'  అని 
చెబుత్ూ బిగగెరగా ఏడాచేడత్ను. 

'ఊరుకో,  నేను ఏం  చెయాయలో చెపుపి.  నీకు ఏ 
సాయం  కావాలంటే  ఆ  సాయం  చ్సాతను' 

అన్నడ  సాలమన  చకరవరిత,  దయతో 
కరిగపోయి. 

'పరిభ్ూ,  త్మరికునన  అదుభత్  శకితతో  త్క్షణం 
ననున   ఇకకోడినుండి  దూరంగా 
పంపించ్యండి.  పురుగు  కూడా  చొరలేని 
ఏవెైన్  స్ుదూర  తీరాలకు-  ఏ  భారత్దేశపు 
దటటమెైన  అడవులోలి  మారుమూలకో 

పంపించ్యండి.   ఇట్లి  ఇంత్మంద్  మధయ 
కాక,  ఎవరూ  లేని  మూలన 
త్లదాచుకుంట్ను. ఈ మృత్ుయ ఘడియలు 
ఐపోయేంత్వరకూ  దెైవ  పారిరథన 
చ్స్ుకుంట్ను.   ఆపైె  త్మరి  దయ!' 

అన్నడా వయకిత, వణికే గొంత్ుతో. 

'స్రేలే, దానిదేముంద్, అలాగే చ్దాదం' 

అన్నడ  సాలమన  చకరవరిత.   ఎగరే  తివాచీని 
రపిపించాడ.   'ఈ  మనిషని  స్త్వురం 
భారత్దేశం చ్రుచే. అకకోడ అత్ను ఏ మూలన 
కోరుకుంటే  ఆ  మూలన  వద్ల్పెటిట  రా'  అని 
ఆజాఞపించాడ దానిన. 
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నడివయసాయన  పరిభ్ువుకు  నమస్కోరించి 
ఎకికో కూరోచేగానే, తివాచీ వేగంగా ఆకాశంలోకి 
ఎగరి భారత్దేశం  వెైపు పరియాణించింద్. దాని 
వేగానికి  గాల్  కూడా  త్ల  వంచింద్.  ద్కుకోలు 
అనీన  ఏకమెై ఆశచేరయంగా చూశాయి. 

కొద్ద సేపట్లినే తివాచీ భారత్దేశం చ్రుకుననద్. 

అద్  ఓ  దటటమెైన  అడవిలో  వాలదామనుకునే 
స్రికి,  దాని  ముందు  పరిత్యక్షమయాయడ 
మృత్ుయవు:  'వచాచేవా,  రాలేవేమో 
అనుకున్నను- రా, రా!' అంటూ.  

మృత్ుయవుని చూసేస్రికే నడివయస్ు మనిష 
ఒళ్ుళా  చలలిబడడాద్.   భ్యంతో  అత్ని  గుండ 

ఆగపోయింద్.   అత్ని  శరీరం  తివాచీ 
మద్నుండి  ఆ  అడవిలోకి  దబుబన  జారి 
పడిపోయింద్. 

తివాచీ  దావురా  విషయం  తెలుస్ుకునన 
సాలమన  చకరవరిత 
మృత్ుయదేవుడితోమాట్లిడాడ- 

'ఎందుకయాయ,  నినన  ఆ  మనిషని  అంత్గా 
భ్యపెట్టల్సన  అవస్రం  ఏమొచిచేంద్?'  అని 
అడిగాడ. 

'అయోయ,  నేను  కావాలని  ఏమ  చెయయలేదు' 

అన్నడ మృత్ుయదేవుడ. 

'అదేమి  మాట!  నినన   నువువు  అత్నిన  చూసి 
వికటంగానవావువట!' అడిగాడ సాలమన. 

'పరిభ్ూ!  త్మరు  అడిగాడ  కాబటిట 
చెబుత్ున్నను. 'ఆ  మనిష  పారిణాలను  ఇవాల్ట 
ఉదయం  పద్గంటలకలాలి,  భారత్దేశం 
పడమటి కనుమలోలి  హరించు' అని న్కు విధి 
ఆదేశం.  అయితే,  నినన  సాయంత్రం  చూసేత 
అత్ను  ఇంకా  ఇకకోడే  ఉన్నడ-  'ఎకకోడి 
భారత్  దేశం,  ఎకకోడి  కాబూల్?!  ఇత్ను 
అకకోడికి   ఎలా  చ్రుకుంట్డ,  అదీ 
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రేపట్లిగా?  అస్ంభ్వం!  ఎందుచ్త్నో  విధి 
త్పిపింద్, ఇన్నళ్లికు! 

మరి  నేను  ఇపుపిడ   ఏం  చ్యాల్?  ఇత్నిన 
వద్లేయాల్..'  అనిపించి,  న్  అస్మరథత్కు 
నేనే నవువుకున్నను'- 

'అయితే  త్మరి  చలవ  వలలి  అత్ను  నిరేదశించిన 
స్మయానికి   స్రిగాగె  భారత్దేశపు  పడమటి 
కనుమలు  చ్రుకునేశాడ!  దాంతో  నేను  న్ 
విధిని  నిరవురితంచాను-  ఏం  చ్సేద్,  విధి 
బలీయం!" అన్నడ స్ంజాయిష ఇస్ుతననటులి. 
'విధి  రాత్ను  త్పిపించటం  త్న  వలలి 
కూడాకాలేదు'  అని  గరిహించి  మళ్ళా  ఓమాటు 
ఆశచేరయపోయాడ  సాలమన చకరవరిత.
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టి ం గీ లిష !

టీచర:  రామూ! మ న్ననగారి  పేరును  రాయమంటే   'Temple steps water king' అని 
రాశావేమిటి, తికకోన్?!

రాము:  మరి   మా   న్ననగారి పేరు 'గుడి మెటలి గంగ రాజు' టీచర!

గ డ  కు రీ చే !

టీచర: స్మూ, న్ కురీచే పటుటకెళ్ుతన్నవెందుకు?

స్ము: మరేకద టీచర, గడకి కురీచే వేయమన్నరు?!

నవవుండి!
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రా జ కు మా ర ు డి  సౌ ం ద ర య ం  
బాగా పేర్ంద్న ఆంగలి కథలోలి ఒకటి, ఇద్.  శరీర సౌందరయం బయటికి కనిపిస్ుతంటుందేమో గాని, నిజానికి అద్  
శాశవుత్ంగా ఉండేద్ కాదు. మనస్ు శుభ్రంగా ఉంటే అదే పద్వేలు. 

అనువాదం: శ్ రి  పి.వి.పరిసాద , విజయవాడ. 

అనగనగా  ఒక  యువరాజు.  ఆ  రాజు 
ఎంత్సేపూ  త్న అందానిన  చూచుకొని  మురిసి 
మెమైరచి పోత్ుండేవాడ. 

ఎవరెైన్   బాటసారులు  రాజభ్వన్నికి   వసేత 
"మరెపుపిడైన్   న్  అంత్   సౌందరయ  వంత్ుణిణు 
చూశారా?" అని  వాళ్ళా నడిగేవాడ. 

'లేదు'అనే  చెపేపివాళ్ుళా  అందరూ  .  ఒక  రోజు 
దరశన్ని కొచిచేన  ఓ నీచ బాటసారెైతే  "దేవుడ 
కూడా   మ  అంత్  అందంగా   వుంట్డని 
నేననుకోను..!"  అంటూ  అతిగా  పగడాడ. 

దాంతో   పంగపోయిన   యువరాజు 
"దేవత్లకంటే   కూడా   నేనే 
సౌందరయవంత్ుడిన.."  అంటూ  మరింత్ 
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గొపపిగా  చెపుపికునేవాడ. 

అలా  రోజులు  గడస్ుతన్నయి.  ఒకరోజు 
ఇదదరు  దరశకులు  త్ముదెైవస్వురూపులమని 
చెపుపికుని  యువరాజు  దరశన్నికి  వచాచేరు. 

"మరు   చెపుపికుంటుననంత్  సౌందరయ 
వంత్ులో-కాదో..!?  చూదాదమని  వచాచేం.." 

వివరించారు. 

"నేను కాదా!?" ఆశచేరయంగా  అడిగాడ రాజు. 

"మిమమల్న ఈ రోజు ఉదయం నిద్రిస్ుతండగా 
చూశాం. అపుపిడ  ఇంకా  అందంగా  వున్నరు 
" ఒక దేవదూత్ చెపాపిడ. 

"న్  సౌందరయం   అపుపిడే-  కొనిన   గంటలోలినే 
ఎలా   త్గగెపోయింద్?"  అంటూ   సేవకుల్న 

పిల్చి  "నేను  ఉదయం  ఇపపిటికంటే  ఎకుకోవ 
అందంగా   వున్నన్?"  ఆరా  తీసాడ 
యువరాజు. 

"మరు అపుపిడూ-ఇపుపిడూ  ఒకేలా  వున్నరు" 

అని జవాబిచాచేరు సేవకులు. 

"మేము  దెవై  స్వురూపులం.  మ  సేవకులు 
చూడలేని  వాటిని  కూడా  మేము  చూడగలం. 

వాళ్ళా  దృషట   అస్ంపూరణుం,  కనుక  వాళ్ుళా 
చెపిపింద్  నిజం  కాదు.  ఆ  విషయం  మకు 
రుజువు  చ్సాతం..."  అంటూ   ఒక   దేవదూత్ 
ఒక  పాత్రలో   నీళ్ుళా   తెపిపించమని   అడిగాడ 
యువరాజును. 

యువరాజు  వెంటనే  సేవకుల  చ్త్  ఒక  పాత్రలో 
నీళ్ుళా  తెపిపించాడ. 

దేవదూత్  సేవకుల్న   పిల్చి  "పాత్రలోని  నీటిని 
మరు   దగగెరగా   పరిశ్ల్ంచండి.  ఆ  త్రువాత్ 
గద్ బయటకి వెళ్ళాండి" అని చెపాపిడ. అలాగే 
సేవకులు   పాత్రలోని   నీటిని   పరిశ్ల్ంచి, 

బయటికి వెళ్ళారు. 

అపుపిడ  ఆ  దేవదూత్   పాత్రలోంచి   ఒక 
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అరచెంచా  నీటిని  తీసివేశాడ. మళ్ళా  సేవకుల్న 
లోపల్కి   పిల్చి   "పాత్రలోని  నీటి  మొత్తంలో 
ఏమెైన్  తేడా  ఉందా?" అడిగాడ. 

"ఏమ లేదు" జవాబిచాచేరు సేవకులు. 
"చూశారా?!  పాత్రలో   నీళ్ుళా   త్గగెన  స్ంగతిని 
మ సేవకులు  గమనించనే  లేకపోయారు?! మ 
అందం  త్గగెన స్ంగతి  ఎలా గమనించలేదో ఇదీ 
అంతే..." దేవదూత్  అన్నడ యువరాజుతో. 

యువరాజు  కంపించిపోయాడ. 'న్  అందం 
రోజురోజుకి   త్రిగపోతోందనన   మాట! 

అయిన్  వీళ్ళావవురూ  దానిన  గురితంచటం 
లేదననమాట! అయోయ!' అని బాధ పడాడాడ. 

'ఎపుపిడూ  త్రిగపోయే  దాని  పటలి  అంత్ 
వాయమోహం  ఎందుకు?'  అడిగ 

మాయమెైపోయారు దేవదూత్లు. 

'అవును,  ఎపుపిడూ  త్రిగపోయే  అందం 
గురించి   నేనందుకు   అంత్గా 
వాయమోహపడాల్?  ఆశాశవుత్మెైన   ఈ  దేహ 
సౌందరాయనిన  గురించి  అంత్ చింత్ ఎందుకు?' 

ఆలోచనలో పడాడాడ యువరాజు. 

అటు  త్రావుత్  ఆయనకు  అదదంలో  త్న 
పరితిబింబానిన   చూస్ుకుననపుపిడ   మరీ 
ఇషటంగా  ఏమ   అనిపించలేదు.  'మారిపోయే 
శరీరం కదా,ఇద్!?' అనిపించసాగంద్. 

కాలకరమేణా త్ను  పూరితగా  మారుపిచెందాడట- 

బాహయ   సౌందరాయనికి   పారిధానయత్నివవుటం 
మానేసి,  త్న  మనస్ును  శుభ్రం  చ్స్ుకునే 
పనిలో పడాడాడట.
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ర క తం  త్ గే  దే వ త్  
రచన: ఎస్. శంకర శివ రావు, ఉపాధాయయులు- ఇందరజాల్కులు- జన విజాఞన వేద్క రాషటరా స్చివులు. 

ధరమవరం  మండలం  నడిమిగడడాపల్లి  గారిమం. 

చుటూటత్  కొండలు-మధయలో  ఉంద్  ఆ  పలలి. 
పరితి  ఒకకోరి  చ్తిలోనూ   సెల్  ఫనులు 
ఉన్నయి.  అయిన్  ఎకకోడ   వేప  చెటుట  ఉంటే 
అకకోడ  ఒక  దేవత్   పరితిష ఠించబడి  ఉంద్. 

వాన్కాలం,  అంటువాయధుల  సీజన 
మొదలైంద్.  చికన  గున్య,  వెరైల్   ఫీవరులి 
పరిబల్  ఉన్నయి.  పలలి  పరిజలోలి   నమమకాలు 

ఎకుకోవ. డాకటరలి కంటే మంత్రిలను త్ంత్రిలను 
ఎకుకోవ  నముమత్రు.  జబుబ  బాగా  ముద్రిన 
త్రువాత్నే డాకటరు దగగెరికి  వెళ్తరు. 

బలరాముడ,  బాలమమలకు  ఒకకోడే 
స్ంత్నం.  కొడకు  పేరు  పరిసాదు.  పరిసాదు 
మామూలుగా  చాలా  చలాకీగా  ఉంట్డ. 

వారం  రోజుల  నుండి  జవురం,  కీళ్ళా  నొపుపిలు, 

వాంత్ులతో  బాధ  పడత్ున్నడ.  బడికి 
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పోవడం మానేశాడ. రకరకాల న్టు వెైదయం, 

మంత్రిలు,  యంత్రిలు  వేయించారు. 

అయిన్  జబుబ  నయం  కాలేదు.  గుండ 
రాయిలా  ఉనన  పిలలివాడ స్ననగా ప్నుగులాగా 
త్యారయాయడ. 

బలరాముడ, బాలమమ ద్గులుగా  కూరుచేని 
వున్నరు  అరుగుమద.  అదే  దారిన 
వెళ్ుత్ున్నడ  యంత్రిలు  కటేట  ఎరిరిసావుమి. 

బలరాముడిని చూసి  "ఏం రాముడూ, అంత్ 
బాగున్నరా?" అడిగాడ . 
"ఏం  బాగులే  అననయాయ!"  అననద్  బాలమమ 
నీరస్ంగా. 

"ఏమెైంద్  త్లీలి,  బిడడాకు?  ప్లగా 
అయిపోయిన్డ?"  నిలబడి  అడిగాడ 
ఎరిరిసావుమి,  పరిసాద  ను  పరీక్షగా  చూస్ూత. 
"చాలా  ఆలస్యం  అయిందే.  బిడడాకు  రకతం 
లేకుండా  పోయింద్.  రకతం  అంత్  బాటమమ 
త్ల్లి త్గేసింద్!" అన్నడ. 

"ఏంటి  సామ,  మరనేద్?!"  పల్కారు  ఆ 
దంపత్ులు. 

"మ బిడడాకు ఏ జబూబ లేదు త్లీలి! రోగం లేదు-
ర్షూట  లేదు!  అంత్  ఆ  త్ల్లి  లీల.  రేపే 
అమావాస్య! ఆ త్ల్లికి శాంతి చ్యాల్. నీ  బిడడా 
రకతం  మళ్ళావచ్చేలా  చ్సాతను!"  అన్నడ 
ఎరిరిసావుమి కళ్ుళా మూస్ుకొని. 

"అనిన  వెదైాయలు  అయాయయి  సామ!  ఇక 
మిగల్ంద్  నువ్వు-  ఆ  బాటమమ  త్లేలి! 
కానీయండి" అన్నరు  దంపత్ుల్దదరూ. 

మరున్డ  బలరాముడి  ఇంటికి  వచాచేడ 
ఎరిరిసావుమి.  ఇంటి  మధయలో  ముగుగె  వేశాడ. 

స్ంచిలో  నుండి  పళ్ళాం,  చెంబు  తీశాడ. 

"బాటమమ  దేవత్కు  ఈ  పళ్ళాంలోనే  రకతం 
త్గసాతను.  ఇక  ఆ  త్రావుత్  ఆ  త్ల్లి  నీ  బిడడాకు 
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రకతం  పోస్ుతంద్"  అంటూ  పళ్ళానిన  ముగుగె 
మధయన ఉంచాడ. 

"ఈ   చెంబులో  లోట్డ  నీళ్ుళా  పోయి 
బలరాముడూ" అన్నడ. 

బాలమమ  నీళ్ుళా  తెచిచేసేత,  బలరాముడ  వాటిని 
ఎరిరిసావుమికి అంద్ంచాడ భ్కితగా కూర్చేని. 

ఎరిరిసావుమి  చెంబు మద  వేపాకులు మూసి పెటిట 
ఏవో  మంత్రిలు చదువుత్ూ కల్పాడ. 

ఆకులు  తీసి  చూసేస్రికి   చెంబులోని  నీళ్ుళా 
ఎరరిగా  మారిపోయి ఉన్నయి! 

"బాటమమ  త్ల్లి  మహిమను  చూసితరా?  నీళ్ళాని 
రకతంగా  మారేచే  ఆ  త్ల్లి,  నీ  బిడడాకు  రకతం 
పోయలేదా?" అడిగాడ ఎరిరిసావుమి. 

"అవును  సామ!  త్పపికుండా  పోస్ుతంద్" 

అన్నరు దంపత్ుల్దదరూ, భ్యభ్కుతలతో. 

"నిజంగా ఆ త్ల్లికి కోపం వచిచేంద్. ఆమె రకతం 
త్గబటేట  మన  బిడడా  ప్నుగులాగా 
త్యారయాయడ!"  బలరాముడ  భారయతో 
అన్నడ గుస్గుస్గా. 

ఆలోగా  ఎరిరిసావుమి   చెంబులోని  ఎరరి   నీళ్లిను 

పళ్ళాంలో  పోసి,  ఆ  పళ్ళాంలో  దీపానిన 
వెల్గంచాడ. 

దీపపు వెలుగులో  ఎరరి నీళ్ులి రకాతనిన గురుతకు 
తెస్ుతన్నయి  దంపత్ుల్దదరికీ.   ఎరిరిసావుమి 
గడగడా ఏవో  మంత్రిలు చదువుత్ూ ఆపాడ- 

"జాగరిత్తగా  గమనించండి.  బాటమమ  త్ల్లి  ఈ 
రకాతనిన  త్గేస్ుతంద్!"  అంటూ   వెలుగుత్ునన 
దీపం పైెన చెంబును బోరిలించాడ. 

మరుక్షణంలో   స్రురిన  శబదం  చ్స్ూత   పళ్ళాంలో 
ఉనన ఎరరి నీళ్లినినటినీ  చెంబు త్గేసింద్! 

నిశ్చేషుటలైపోయారు  బలరాముడ, బాలమమ. 
చెంబుని,  పళ్ళానిన  తీస్ుకుని  దూరంగా  చెటలి 
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మధయకు పోయాడ ఎరిరిసావుమి. 

తిరిగ  వచాచేక   చెపాపిడ  "ఇక  నీ  బిడడాకు  ఏ 
పరిమాదం  లేదు.  ఒక  వారం  రోజులు  బిడడాను 
ఎండలోకి  పంపకండి.  బయటికి 
రాకుండాచూస్ుకోండి"  అని.   వదుద 
వదదంటూనే బలరాముడి దగగెర  పెదద మొత్తంలో 
డబుబలు తీస్ుకుని వెళ్ళాడ కూడా. 

ఆ  స్రికి  నల  రోజులు  అయియంద్   పరిసాద 
పాఠశాలకు  రాక.  ఉపాధాయయుడ  వననపపి 
పరిసాదును వెత్ుకుకోంటూ వచాచేడ. 'పరిసాద! 

పరిసాద!' అని పిల్చాడ. 

'రండి  సారూ!  న్  బిడడాకు  ఆరోగయం  బాగా 
లేదు.  అందుకు  బడికి  పంపలేదు'  చెపిపింద్ 
బాలమమ. 
'ఏమయింద్?' అడిగాడ వననపపి టీచర. 

'బాటమమ  దేవత్కు  కోపం  వచిచేంద్.  అందుకు 
బిడడా  మెత్తపడిన్డ!'  చెపాపిడ 
బలరాముడ. 

'డాకటరు  దగగెరకు  తీస్ుకెళ్ళారా?'  అడిగాడ 
వననపపి అనుమానంగా. 

'పూజ  చ్సి,  దోషం  లేకుండాచ్సిన్డ  ఎరిరి 
సామి. వారం రోజులోలి త్గగె పోత్ుంద్; అపుపిడ 
బడికి పంపుత్ము సారు!' చెపిపింద్ బాలమమ. 
వీళ్ళా  మూఢ  నమమకం  అరథం  అయింద్  వననపపి 
టీచరుకు. 'ఏం పూజ చ్శాడ?' అడిగాడ. 

'అదా!  అదా!'  గుటకలు  మింగాడ 
బలరాముడ. 

'ఏం  ఫరవాలేదు,  చెపపిండి.  నేను  కూడా 
తెలుస్ుకోవాల్ కదా!' అన్నడ వననపపి. 
పూజా  విధానం  మొత్తం  వివరంగా  చెపిపింద్ 
బాలమమ. 
'అయోయ,  త్లీలి!  ఆ  మాత్రం  చ్యటం  న్కూ 
వచుచే-  రేయ!  శివా!  ఒక  పళ్ళాం  చెంబు 
తీస్ుకురా!  అట్లిగే  ఇంకొక  పని  చ్యి. 

బడిలోకెళ్ళా  ఆంజనేయ  సారుతో  అడిగ 
పట్షయం  పరామంగనేట్  తీస్ుకుని 
తొందరగా రా" అరిచాడ వననపపి. 
పళ్ళాం,  చెంబు,  పట్షయం  పరామంగనేటు 
పలుకులు- వచాచేయి ఐదు నిముషాలోలి. 
పళ్ళాంలో  నీళ్ుళా  పోసాడ  వననపపి.   "ఈ 
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పళ్ళాంలో  నీళ్ుళా  పోసి  మధయలో  దీపం 
వెల్గంచండి" అన్నడ. 

"సార! ఎరిరిసామి నీళ్ళాను  రకతంగా మారాచేడ" 

చెపాపిడ బలరాముడ. 

"తొందర పడదుద! నేను కూడానీళ్ళాను రకతంగా 
మారుసాతను  చూడండి"  అంటూ  ఆ  నీళ్లిమద 
చ్త్ులు తిపుపిత్ూ పట్షయం పరామంగనేటు 
పలుకులను  పళ్ళాంలోకి  వద్లాడ  వననపపి. 
చూస్ూతండగానే  అవి  కరిగ,  నీళ్ుళా  ఎరరిగా 
మారాయి. 

'ఇవి  నీళ్ళా,  రకతం  కాదు-  ఏమంటే  ఇవి 
పట్షయం  పరామంగనేటు  కల్సిన  నీళ్ుళా!' 

అన్నడ  వననపపి,  ఆ నీళ్లితో నిండిన పళ్ళాంలో 
దీపంవెల్గస్ూత. 
బలరాముడ,  బాలమమ  అందరూనోళ్ుళా 
వెళ్లిబెటిట చూశారు. 

'ఇద్గ,  శివా!  ఈ  దీపం  మద  చెంబును 
బోరిలించు  జాగరిత్తగా!'  అన్నడ  వననపపి.  శివ 
ముందుకొచిచే  చెంబును  దీపం  మద 
బోరిలించాడ. 

అందరు చూస్ుతండగానే "స్రురిన" శబదం చ్స్ూత 
పళ్ళాంలోని  నీళ్ులి  కాసాత   చెంబులోకి 
వెళ్ళాపోయాయి. జన్లు చపపిటులి చరిచారు. 

'ఇదే,  ఎరిరిసామి  చ్సిన   మంత్రం.  అందరూ 
అరథం  చ్స్ుకోండి-  వెలుగుత్ునన  దీపం   త్న 
చుటూట   గాల్లో  ఉనన  ఆకిసజనను 
వాడకుంటుంద్.  మనం  దీపం  మద 
చెంబును  బోరిలించ్స్రికి,  ఆ  చెంబులో  ఉనన 
గాల్లోంచి  ఆకిసజన  త్గగెపోత్ుంద్  కదా, 

అందుకని  చెంబులో  అలపి  ప్డనం 
ఏరపిడత్ుంద్.  అందువలలి  చెంబుచుటూట 
ఉనన  నీళ్ుళా  గబగబా  చెంబులోకి 
చ్రుకుంట్యి;  ప్డనం  మళ్ళా 
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మామూలుగా  అయిపోత్ుంద్.  ఇందులో 
ఉననద్  శాస్తరామే  త్లీలి,  మంత్రం  ఏమ  లేదు. 

చుటూట  ఉననవి  రంగునీళ్లియిన్,  మామూలు 
నీళ్లియిన్-  ఏవెైన్  స్రే,  అనీన  చెంబులోకి 
పోత్యి;  ఏమంటే  నీళ్ుళా  మరీఎకుకోవ 
కాకుండా ఉంటే స్రి' వివరించాడ వననపపి. 
బలరాముడ,  బాలమమలకు  నోట  మాట 
రాలేదు. 
'పరిసాదును బయటకి తీస్ుకు రండి' చెపాపిడ 
వననపపి.  పరిసాదు   మెడనిండా    త్యత్ుతలు, 

దారాలు,  గుడడా  పేల్కలు  కటిటవున్నయి.  వాడి 
పరిసిథతి   చూసే  స్రికి  వననపపికు  కోపంతో   రకతం 

మరిగనటలియింద్.  'మరు  తొందరగా  పటనం 
డాకటరు  దగగెరికి  తీస్ుకెళ్ళాకపోతే  మ  బిడడా మకు 
శాశవుత్ంగా  దూరం  అయిపోత్డ. 

బయలుదేరండి  ఇపుపిడే'  అరిచాడ 
ఆవేశంగా. 

పరిసాదు  త్ల్లిదండరిలకు  ఇక  కాదనేందుకేమ 
లేకపోయింద్.  వాడిని  తీస్ుకొని  గబుకుకోన 
ఆట్ ఎకికో ధరమవరం  బయలుదేరారు, డాకటరు 
దగగెరికి. 

వారం    త్రువాత్  మంచి  ఆరోగయంతో  బడికి 
వచాచేడ  పరిసాద.  ఇపుపిడ వాడి మెడ చుటూట 
త్యెత్ుతలేవీ  లేవు!
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స్ కా ర ణ మే!

టీచర: నినన బడికి ఎందుకు రాలేదు?

రాజు: మా అమమ కొటిటంద్ టీచర!

టీచర: అవున్?! ఎందుకు కొటిటంద్?

రాజు: మరి నేను బడికి వెళ్ళానన్ననుగా, అందుకని.

సీ త్  క షా టల ు  సీ త్ వి !

న్నన: మా చిననపుపిడ ఇళ్ళాలో కరెంటు లేక వీధి దీపాల కిరింద చదువుకున్నం తెలుసా?

చినన: అపుపిడ కనీస్ం వీధి దీపాలకన్న కరెంటు అందేద్ కద న్న్న, ఇపుపిడ అదీ ఉండటేలిదు, మేమేం 
చెయాయల్?!

నవవుండి!
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బ ు ర ద  
రచన: వియోగ- "మామమ కథలు", సౌజనయం: శ్ రి ఎ వి యం. 

రాము,  స్ము   ఒకే    త్రగతిలో 
చదువుకుంటున్నరు.  రామేమో  చదువులో 
చురుకెైనవాడ;  స్ముకు  అనిన  తెల్వితేటలు 
లేవు. 

ఉపాధాయయులు,  ఇంకా చూసినవాళ్ుళాకూడా 
చాలామంద్  రామును  మెచుచేకునేవాళ్ుళా. 
దాంతో   రాము  అంటే  ఒక  రకమెైన  ఈరషయ 
పెరగసాగంద్  స్ములో.  రామును  ఎలాగ్ైన్ 

అభాస్ుపాలు  చ్యాలని  అనిపించసాగంద్ 
వాడికి! 

చివరికి ఒక రోజున వాడ ధైరయం చ్శాడ- త్మ 
త్రగతిలోనే  ఉనన  వనజ  పుస్తకానిన  ఒకదానిన 
దొంగల్ంచాడ;  ఎవరూ  చూడకుండా  దానిన 
రాము స్ంచిలోకి జారవిడిచాడ. 

"న్  పుస్తకంకనబడటం  లేదు.  ఎవరో 
దొంగల్ంచినటులిన్నరు"  వనజ  ఫిరాయదు 
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చ్సింద్ ఉపాధాయయుడికి. 

"అందరి  స్ంచులూవెత్కండి, 

దొరుకుత్ుంద్"  స్ూచించాడ  స్ము, 

అమాయకంగా. 

ఆ  పరికారంగా  అందరి  స్ంచులూ  వెతికారు.. 

వనజ పుస్తకం  రాము దగగెర బయట పడింద్ ! 

"ఛ! నువువు బాగా చదువుకొని పైెకి 
వసాతవనుకున్నం-  కానీఇట్లి  దొంగత్న్లు 
మొదలట్టవా?"  అంటూ 
ఉపాధాయయులవారు  రాముకు  బడిత్  పూజ 
చ్శారు. 

"అయోయ,  న్కేం  తెలీదు-ననున  కొటటకండి!" 

అని  రాము  ఎంత్  మొత్ుతకున్న  పరియోజనం 
లేకపోయింద్. 

స్ముకు   చాలా  స్ంతోషం  అనిపించింద్. 

అయితే  వాడి  స్ంతోషం  ఎకుకోవకాలం 
నిలవలేదు.  'రాముకి  ఇంకా  ఏదెైన్  నషటం 
కల్గసేత  బాగుండ'అని  ఆ  క్షణం  నుండే  వాడి 
మనస్ు ఉవివుళ్ూళారటం మొదలటిటంద్. 

అంత్లోనే   రాము   పుటిటన  రోజు  వచిచేంద్. 

ఆరోజున  వాడ   మంచి  కొత్త  బటటలు  ధరించి 
బడికి  వచాచేడ.   అందరూ  అత్నిన-  అత్ని 
దుస్ుతలను  మెచుచేకునేస్రికి,  స్ము  గుండ 
మండినటలియింద్.  ఎవరూ  చూడకుండా 
బురద  తెచాచేడ;  వెనుకనుండి   రాము 
దుస్ుతలపైెన చలాలిడ.  

త్న  దుస్ుతలు  పాడైన  స్ంగతి   తోటి   పిలలిలు 
చెబితే  తెల్సింద్,  రాముకి.  చూస్ుకుంటే 
తెలలిటి  బటటలమద   వికారంగా  ఎరరిటి  బురద!

వాడికి  చాలా ఏడపచిచేంద్. 

"ఎవరారి   ఈపని  చ్సింద్?"  అడిగారు 
ఉపాధాయయులవారు,  
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అందరూ  మేము  చ్యలేదంటే  మేము 
చెయయలేదన్నరు. 

ఉపాధాయయులవారు   అందరీన  గమనిస్ూత 
ఉన్నరు.  ఇంత్లో వనజ అయన చెవిలో ఏదో 
చెపిపింద్.  ఉపాధాయయులవారు   స్మును 
దగగెరికి పిల్చి  " స్మూ! బురదచల్లింద్ నువేవు 
కదూ?" అని  అడిగారు.  

"లేదండి  -  నేనందుకు  జలులిత్ను?  రామూ 
న్కు మంచి మిత్ురిడ" స్ము బొంకాడ. 

"మరి  నీ  చ్త్ులు  చూపించు!"  అడిగారు 
అయయవారు, స్ము దుస్ుతల మద ఉనన మటిట 
మరకలను గమనిస్ూత. 
స్మూ  చ్త్ులు  చాచాడ-  చెయియ   కొంచెం 
ఎరరిగా  ఉంద్.  గరలిలో   బురద  అకకోడకకోడా 
ఇరుకొకోని ఉంద్.   

"స్మూ,  నిజం  చెపుపి!  ఈ  పని  చ్సింద్ 
నువేవు!  నీ  బటటలమద  ఉనన  మరకలు  -నీ 
చ్తిలోని  ఎరరిదనమే  అందుకు  సాక్షయం  " 
గద్దంచారు అయయవారు.  

స్మూ ఏడస్ూత  నిజం ఒపుపికున్నడ .  

"ఎం దుకు చ్శావురా, ఈ పని?" 

"అందరూ   న్కంటే   ఎకుకోవగా  రాముగాడినే 
మెచుచేకుంటుంట్రు- అందుకని.." నిజానిన 
అంగీకరించాడ స్ము.  

"న్  పుస్తకం  దొంగల్ంచింద్  కూడా  స్మే 
అయి ఉంట్డ" వనజ చెపిపింద్ .  
అద్ కూడా  ఒపుపికున్నడ  స్ము. 

"చూడండి  పిలలిలూ-  ఒకరికి  చెడ  చ్దాదమని 
ఎననడూ  ఆలోచించకండి.  'చెడపకురా, 

చెడేవు'  అని  సామెత్.  ఎదుటి  వయకితని  ఒక 
చూపుడ  వేలుతో  నింద్స్ుతననపుపిడ, 

మూడ  వేళ్ుళా  మనవెైపుకు  తిరిగ  ఉంటైె, 

చూశారా?  ఇత్రులను   చెడపాలనుకునన 
క్షణంలోనే  మనం  చెడిపోత్ం,  నిజానికి' 

అన్నరు ఉపాధాయయులవారు. 

"అదెలాగండి?!"  అడిగంద్  వనజ 
ఆశచేరయంగా. 

"రాము  మద  దొంగత్నం  నేరం 
మోపుదామనుకున్నడ  స్ము.  కానీ 
అత్నికంటే  ముందే  ఇత్ను  దొంగగా  మారి   నీ 
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పుస్తకానిన  దొంగల్ంచాడ.  ఆ  త్రావుత్నే  గద, 

దానిన రాము స్ంచిలో వేసింద్?  రాము దొంగ 
అవునో  కాదో  గాని,  ముందస్ుతగా  వీడే  దొంగ 
అయిపోయాడ"  చెపాపిరు  అయయవారు. 
"అలాగే  రాము  మద  బురద 
చలులిదామనుకున్నడ.   వాడి  మద  బురద 
చలేలిలోగా  త్న  చ్త్ులకు  బురద  అంటింద్. 

అంత్కంటే  ముందు  త్న  మనస్ుకు  బురద 
అంటింద్". 

"రాము  దుస్ుతలకు  అంటిన  బురద  ఉతికితే 
పోత్ుంద్-  కానీ  స్ము  మనస్ుకు  అంటిన 

బురద  ఉతికిన్  పోదు.  అందుకనే  చెపాతరు- 
'చెడ  వినవదుద;  చెడ  కనవదుద;  చెడ 
అనవదుద' అని." 

స్ముకు  కళ్లిలో  నీళ్ుళా  తిరిగాయి.  రాము 
చ్త్ులు  పటుటకొని  క్షమించమని  కోరాడ. 

అత్నిలో  నిజంగానే   పరివరతన  వచిచేంద్. 

అటుపైెన  అత్ను  అందరికీ  మంచి 
మిత్ురిడైన్డ.  కొంత్  కాలానికి   'మంచి 
మిత్ురిలు ఎవరు?' అంటే  'రాము-స్ము' అని 
అందరూ చెపుపికునేటలియింద్! 
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మిరియగంజ చూడ  మద నలలిగ నుండ
గొరికి  చూడ  లోన  జురుకు  మనును
స్జజినులగు వారి  సారమిటులిండర
విశవుదాభి రామ  వినురవేమ

గంగ పారునపుడ గదలని గతితోడ
మురికివాగు పారు మోరిత్తోడ 
పెదదపిననత్నము పేరిమ   యీలాగురా
విశవుదాభి రామ  వినురవేమ

అలుపిడపుపిడ  పలుకో  న్డంబరముగాను
స్జజినుండ  బలుకో  జలలిగాను 
కంచుమోరిగనటులి  కనకంబు మోగున్
విశవుదాభి రామ  వినురవేమ

మృగ  మదంబు జూడ మద నలలిగనుండ
బరిఢవిలులి  దాని పరిమళ్ంబు
గురువులైనవారి  గుణములీలాగురా
విశవుదాభి రామ  వినురవేమ

విను!
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చి ల్ పి  ప రిశ న ల ు-తి క కో  జ వా బ ు ల ు
నిరవుహణ : శ్ రి వి.వి.యస్ మూరిత, చొద్మెళ్ళా.

1.  త్జ మహల్  ఎకకోడ ఉంద్? 

జవాబు: కటిటన చోటే! 

2.  చల్కాలంలో ఐ స్ కీరిం తింటే ఏమవుత్ుంద్? 

జవాబు: కపుపి ఖాళ్ అవుత్ుంద్.  

3.  రెండ మామిడి పళ్ళాను ముగుగెరు  ఎలా పంచుకోవాల్? 

జవాబు: రస్ం తీసి!

4.  గుడికి వెళ్ళానపుపిడ బొటుటదేనికి పెటుటకుంట్రు? 

జవాబు: నుదుటికి! 

5.  బస్ుసలో ఎంత్మంద్ కూరోచేవచుచే? 

జవాబు: పటిటనంత్ మంద్! 

6.  ఆఫిరికా గరిజనులు అరటిపండ ఎలా తింట్రు? 

జవాబు: ఒలుచుకొని 
7.  హుసేన సాగర లో  బుదుధడ  ఒక చ్తిని పైెకి ఎతిత ఉంట్డ ఎందుకు? 

జవాబు: కింద నీరు పెరిగతే   పైెకి పోత్రని చెపేపిందుకు! 
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8.  ఓ  ఇంట్లి  బోలడ  డబుబ  నగలున్నయి.   ఒక   గజదొంగ  ఆ  ఇంట్లికి  వెళ్ళాడ.  అపుపిడ 
ఇంట్లి  ఎవవురూ లేరు కూడాను.  అయిన్ అత్ను ఆ ఇంటిని  దోచుకోలేదు ఎందుకు? 

జవాబు: అద్ త్న ఇలేలి కాబటిట!
9.  ఆటలు ఆడని పేలియర  ఏంటి? 

జవాబు: సీడ పేలియర! 

10.  డరివైర లేని బస్ ఏద్ ? 

జవాబు: సిలబస్! 

11.  న్లుకపైెన  పెటుటకుంట్రు గానీ  మింగరు-  ఏమిటద్? 

జవాబు: త్పాలా బిళ్ళా! 
12.  పంజరంలో  ఏముంటుంద్? 

జవాబు: ఏద్పెడితే అదే! 

13.  తోటలో పండిన మామిడి పండలి  కోయడానికి స్రెైన కాలమేద్? 

జవాబు: తోత్మాల్  లేనికాలం!

14.  వాస్ుత శాసితరాని బిచచేగాడ ఏమడిగాడ? 

జవాబు:  'ఏ చెటుట కింద కాపురం మొదలు పెటటమంట్రు?'  అని! 

15.  "పాప" భీతి అంటే...? 

జవాబు: 'పాప' అంటే భ్యపడటం!
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లో లా  వా ల టర స  
నిరవుహణ: సౌమయ, పుస్తకం డాట్ నట్. 

లోలా  వాలటరస  అనే  పధానలుగేళ్ళా  అమామయి  అమెరికాకు  చెంద్న  ఒక 
జిమానస్ట-  అంటే  తెలుస్ుగా,  స్రకోస్  ఫీటులి  చ్సి-శరీరానిన  ఎటుపడితే 
అటు వంచి, తీగల మద నడిచ్సే పాప అననమాట. చూసేందుకు మనకి 
మామూలుగా  అందరి  లాగానే  అనిపిస్ుతంద్  త్ను.  కానీ,  అస్లు 
విషయం  ఏమిటంటే,  త్నకి   'నిసాతగమస్'  అనే  కంటి  జబుబ  ఉంద్.  దీని 
వలలి,  ఐదు  అడగుల  దూరం  లోపు  ఉండే  వస్ుతవులు  మాత్రమే 
కనబడత్యి.  పైెగా,  కంటి  చూపు  కుదురుగా  నిలవకుండా,  కళ్ుళా 
అటూ ఇటూ కదులుత్ూ ఉంట్యి! దీని వలలి ఎదురుగాగె ఉనన వస్ుతవు 
ఎత్ుత-లోత్ు  గురించి  కూడా  స్రయిన  అవగాహన  ఉండదు! 

మామూలు  పనులు  చ్స్ుకునే  మనలాంటి  వాళ్లికే  అదెంత్  కషటమో  కదా,  మరి   రోజూ   బయట 
పరిదరశనలు ఇచ్చే ఒక జిమానస్ట కి ఇలాంటి స్మస్యలు ఉంటే ఎంత్ కషటమో ఊహించుకోండి! మరి 
అయిన్  కూడా  లోలా  జిమానసిటక్స  లో  త్న  పరితిభ్తో  అమెరికాలో  ఎంతో  పేరు  తెచుచేకుంట్ంద్  
ఇపుపిడ. 

"న్తో  పోటీ  పడే  వాళ్ళాలో  చాలా  మంద్  న్కు  ఈ  స్మస్య  ఉననటులి    గురితంచలేరు"  అంటుంద్ 
లోలా.  సాధారణంగా,  పోటీలకి  వచ్చే  న్యయనిరేణుత్లకి  కూడా  ఈ  విషయం  ముందుగా  చెపపిరు 
లోలా  వాళ్ుళా.  పోయిన  స్ంవత్సరం  జరిగన   ఒక  అమెరికన  ఛాంపియన  షప్  లో  న్యయనిరేణుత్లు 
లోలా  పరిదరశనను  ఎంతో  మెచుచేకున్నక  తెల్సిందట,  ఆ  న్యయనిరేణుత్లకి  కూడా  -  వాళ్ళాంత్ 
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ఎంతో ఆశచేరయపోయారట. 

 కంటిచూపు   స్మస్య   ఉంద్  కదా, 

అందుకని  మిగత్  వాళ్లితో  పోల్సేత 
ఎకుకోవసారులి  కింద  పడిపోత్ూ 
ఉంటుందట  లోలా.  త్నకి  త్గలే 
దెబబలు  కూడా  మిగత్ వాళ్లితో పోల్సేత 
కొంచెం  ఎకుకోవే  నట.  కానీ,  పడిన 
పరితిసారీ  పైెకి  లేచి  మళ్ళా  ముందుకు 
సాగపోత్ూ  ఉంటుందట.  పోటీ 
జరుగుత్ునన  స్మయంలో  దృషట  మందగంచినపుపిడ,  చ్త్ులోత,  కాళ్ళాతో  నేలని  ముటుటకొని 
చూస్ుతందట. అలా  ఎదురుగా ఉనన వస్ుతవుల ఎత్ుత, లోత్ుల  అవగాహన కల్గంచుకుంటుందట. 

అలాగే,   వాటిమద్  నుంచి  దూకాలననపుపిడ  ఒకోకోసారి  త్నకి   అవత్ల్  పరికకోన  ఏముందో  
కనబడదట. అయిన్ స్రే, ఎంత్  వరకూ దూకాలో ఒక ఆంచన్ వేస్ుకొని దూకేస్ుతందట త్ను! 

కంటి  చూపు  లోపం  వలలి  త్నకి  లకకోలేననిన  స్మస్యలు  వస్ుతంట్యి.  అయితేనేమి,  లోలా  ఆ 
స్మస్యలకు  చిననబుచుచేకోదు;  కోపగంచుకొని  ఏడవదు.  ఆ   స్మస్యలననినటినీ  త్ను 
అధిగమిస్ుతంద్. ఏదో సాదా సీదా పని చ్స్ుకొని   బరత్ుకును ఈడవుటం  కాదు- చకకోని  జిమానస్ట గా 
త్న  పరిసాథనం  కొనసాగస్తంద్. 'ఎనిన  కషాటలొచిచేన్   దాటటం'  అంటే  ఏంట్  మనం  లోలా  వాలటరస 
నుండి నేరుచేకోవచుచే.

పటుటదల, కృష ఉంటే చాలు- మనం అనుకుననద్  ఏదెనై్ సాధించచుచే. లోలా లాంటి పిలలిలు మనకి 
నేరేపిద్ అదే కదూ?
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చి న న  చి న న  పి ల లిల ం
రచన: శ్ రి వి ఆర శరమ. 
సౌజనయం: డా.సి.ఏ.పరిసాద, జన విజాఞన వేద్క. 

చినన చినన పిలలిలం 
మలలి పూల మొగగెలం 
మలలిపూల మొగగెలం 
రంగు రంగుల ముగుగెలం 
పరికృతి అందాలు చూదదమా 
పరవశించి గంత్ులేదదమా 
"చినన చినన" 

 సావుతి వాన చినుకులోలి 
మనము ఒక చినుకౌదాం 
సీత్కోక చిలుకలోలి 
మనము ఒక చిలుకౌదాం 
సిరివెననల  చందురిలౌదమా 
వెననలోలి స్ందరమౌదమా 
"చినన చినన" 
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జామ చెటలి తోటలోన 
రామ చిలుక మనమౌదాం 
జాజిపూల చెటుటకింద 
బావి గలక మనమౌదాం 
నిమమపూల వాస్నౌదమా 
నింగలోన మేఘమౌదమా 
"చినన చినన" 

కృషాణునద్ని చుటుటముటుట 
దటటమెైన అడవౌదాం 
గదావరి  నద్ ఒడిలో 
పాడత్ునన పడవౌదాం 
మనఊరి చెరువౌదమా 
చెరువులోని చ్పౌదమా 
"చినన చినన" 
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 ఉ గా ద్
రచన: గమయ త్మిమరెడిడా,  5 వ త్రగతి, రిషవాయలీ స్ూకోల్, మదనపల్లి, చిత్ూతరు జిలాలి.

          ఉగాద్ అంటే న్కు గుర్తసాతయి
          అమమ చ్సిన ఉగాద్ పచచేడి
          బామమ  చ్సిన  పిండి వంటలు-

          త్లుచేకుంటే నోరూరుత్ుంద్.

          ఇలలింత్ అలంకరణ
          ఇంటిముందు రంగవలులిలు
          మనస్ుకి అహలిదానిన కల్గసాతయి 

     పెదదలు చ్సే పూజలు 
     పిలలిలు ఆడే ఆటలు, పాడే పాటలు 
     స్ముదరమంత్ ఆనందానిన 
     కల్గసాతయి 

           ఇలలింత్ చుట్టలు
          త్త్యయ పలకరింపులు 
          ఇవవునీన చూసేత అనిపిస్ుతంద్ -      ఉగాద్ మళ్ళా మళ్ళా రావాలని !
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64

ఈ  న ల లో  ఏ ప ని -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథక వయవహరాలు, నిరవుహణ : స్ుబబరాజు
స్ంపాదకత్వుం: న్రాయణ
వెబెసైటు, సాంకేతికత్: ఆనంద, లక
ముదరణ: 'ముద్రిక' కృపాకరరావు
ముఖచిత్రం 'ఎద్గే పిలలిడ' : వీరాంజనేయులు
చిత్రిలు: అడవి, పరిసాద, చందరకాంత, 

లక్ష్మీవెంకట్, రామకృషణు, మహేష.

జోకులు: స్త్యలక 
కథలు, పాటలు: చాలామంద్ పిలలిలు

మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల  వె ల :         పరితి ఒకికోంటికి: 25 రూ.

12 పుస్తకాలకైె చందా: ర ూ . 300/- 

“కొత్తపల్లి ట రస్ుట  పేరిట యంవో” /డిడిని ఈ చిరున్మాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్లి ట రస్ుట, యంఆరవో ఆఫీస్ు దగగెర, 

చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి- 515101, ఆంధరపరిదేశ.

బాయంకు అకౌకోంటు వివరాలు:

“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మెయిలు: team@kottapalli.in

పిలలిలోలి స్ృజన్త్మకత్ స్హజం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమలు దానికి ఊత్నినసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటంగా చదవటం, తేల్కగా రాయటం వసేత అటుపెైన అనిన శాసాతరాలూ స్ులభ్ంగా వంటపటుటత్యి-నిజం! 

అందుకని మ పిలలిలోలి ఉనన కాలపినిక శకితకి పదును పెటటండి.  వాళ్లిను కథలు రాసేందుకు, పాటలు పాడేందుకు, 

బొమమలు వేసేందుకు పోరిత్సహించండి.  వాళ్ళా రచనల్న మాకు పంపండి.  కావాలనిపిసేత మరే ఇలాంటి 
పతిరికనొకదానిన మొదలు పెటటండి- ఎలాగ్నై్ స్రే- పిలలిలు పెదదవాళ్లియేయలోగా వాళ్ుళా చాలా చాలా తెలుగు కథల్న 
చద్వేలా, రాసేలా చ్యండి.   మ పిలలిలకు ఈ పతిరికలోని కథలు నచుచేత్యనే మా నమమకం- వీటిని 
వీలైనంత్ మంద్తో పంచుకోండి.  మరు రాసిన పిలలిల కథలు ఏమెైన్ ఉంటే పనిగటుటకునైన్ స్రే, మాకు 
పంపండి.  వీలు చ్స్ుకొని పరిచురిసాతం.

ప రితే య క  క ృ త్ జ ఞత్ ల ు : ఉషోదయ-చౌడవరంవారికి, పరిజఞ-అదదంకివా రికి,  పరిభ్ుత్వు  పారిథమిక-పారిథమికోననత్ పాఠశాలలు- త్రాలపల్లి  
వారికి,  వియోగ, కారూటనిస్ుట ఏవియం గారలికి, రాధా రాజశ్ఖర గారలికి, ఆదూరి హైమవతి గారికి, చిల్పి పరిశనలమూ రితగారి కి, 

కంపూయటరలిలో లైనకుస వయవస్థను  చకకోగా అంద్స్ుతనన ఉబుంటు వారికి,  జింప్, అడాసిటీ త్ద్త్ర ఓపెన స్రుస సాఫ్టవేరు నిరామత్లకు, 

ఇంకా పేరులి రాయని అనేకమంద్కి.



మంచి పుస్తకం  :  

పదండ ముందుకు
(పిల్లిల్ నవల్ )

మంత్రిల్ు-మాయల్నె    ఇష్టపడన్   పిల్లిలెవవేరు?!  వాటన్నెటి   వెనకాల్   ఏవో   మాయజికుకుల్ు 
లేకుండా  పోత్యా? అల్ంటి  మాయజికుకుల్నె  వేరే  ఎవరు  విడదీసి  చెపాపల్,  మాంత్రికుల్కే 
మాంత్రికుడ,  మెజీషియనలికే   మెజీషియన-  పట్టభిరామ్  త్పప!? 

ఇరవయ్యళ్లి   క్రిత్ం   పట్టభిరామ్    రాసిన   ఈ   పుస్తకం   పిల్లిల్ందర్నీ   అల్ర్స్ుతంది .  ఇపపటిక, 

ఎపపటిక   కూడాను!  మాయజికుకుల్నె      కథలో   కల్గ్ల్పి   అంత్   చకకున్    రుచికరమెైన   వంట  
త్యారు  చేశారు   మర్!  ఇంత్   చకకున్   పుస్తకాన్నె   అచుచవేసిన   బాల్ల్   అకాడమీ   వార్క్  
మనందర్  త్రపునా  కృత్జఞత్భివందనాల్ు!

ఈ సెల్వులోలి దీన్నె చదివారంట, ఇక మీరంత్ మెజీషియనలియిపోత్రు, చూస్ుకోండ!

ప ద ం డ   మ ు ం ద ు కు  
బ.వి.పట్టభిరాం(1999) 

ఆం.పరి. బాల్ల్ అకాడమ, 

పబలిక్  గార్డెనస్ , 
హైదరాబాదు. 
పేజీల్ు:63 

రూ.8



క థ ల   క థ  
అనగా అనగా ఒక చినన కథ తయారైంద.  గెంతుకుంటూ, ఆడుకుంటూ పోతోంద ఆకాశంల.  అంతల దానికొక రామచిలుక 
ఎదురైంద. 

"చిట్టి కథ, చిట్టి కథ! నువ్వు భలే కనిపిస్తుతున్నవ్. నేను నినున తీస్తుకుంటాను, ప్లీజ!" అననదద. 

"తీస్తుక, తీస్తుక! దాందేముంద? నేనుననదే అందరికస్తం!" అననద చినన కథ. 

రామచిలుక  చిట్టి  కథను  తీస్తుకగానే  కథలు  రండైనై!  చిలకేమో  ఒక  కథను  పటుటికొని  ఎగురుకుంటూ  పోయింద-  బిగగరగా 
అరుచుకుంటూ. 

ఇంకకథ తన దారిన తను పోతూ ఉంటే చిన్నరి పాప ఒకతె ఎదురైంద దానిక, ఓ చెటుటికొమమను పటుటికొని. 

"ఏం, చిన్నర! ఎటు పోతున్నవ్, ఒకకతెవ? మీ అమ్మద?" అంద కథ. 

"అమమ పోయి కొమమ వచెచె ఢాం ఢాం ఢాం!" అని నవ్వుంద పాప.  కథక పాపను చూస్తు ముచచెట వసింద. 

అద పాపతో కలిసి పోయి, వాళ్ళ అమమన, అమమమమన, న్ననన అందరన చుటుటికొని వచిచెంద. 

రామచిలుక అకకడ అరచుకొంటూ పోతుంటే మొదుదురాముడు ఎదురయాయాడు దానిక: "ఏయ! చిలకా! భలే కథ ఉననటులీందే, 

న దగగర? న్కూ చెప్ప! వ్ంటాను!" అన్నడు వాడు. 

"ఊరికే వ్ంటే ఏం లాభం? రాయాలి! నకు చేతులుననై కద!" అంద చిలుక.  

"ఊహ! ఓహ! అయ్యా! రాయటం రాదే!" మూలిగాడు వాడు. 

"కుదరదు న్న్న! ననున అందుకుంటే రాయాలిసిందే!" అననద కథ.  "స్తర" అని వాడు రాయటం నేరుచెకున్నడు. 

ఈ సారి ఒకక కథే పద కథలైంద- ఎవరవరినో చేరింద.  అందరికీ చదవటం నేరిపంద. 

ఆ కథని చదవ్న పిలలీలవవురూ దానిన ఆప్కలేదు- అందరి దగగరా అద రండింతలు అవ్తూనే పోయింద.  ఆ పిలలీల స్నహితులు- 
వాళ్ళ  అమ్మ  న్ననలు-  వాళ్ళ  స్నహితులు-  ఇటాలీ  పోతూనే  ఉంద  కథ-  అందరూ  వ్న్నరు;  అందరూ  చదవారు;  అందరూ 
చెపాపరు! 
చాలా ఏళ్ళ తరావుత మ్కు చెపిపందొక పాప, ఆ కథని- "ఓయ, కథ! రా! నినున కొతతుపలిలీల వసాతుం" అన్నం మ్ం. 

"మ్ బాగా వస్తుకండి! నేనుననదే అందరికస్తం!" అననద కథ. 

"స్తరగాన, నిననవరు తయారు చేశారు, మొదట?" అడిగాం, మ్ం, పెదదువాళ్ళం. 

"అయ్యా! నేను ఎనిన చోటలీ తిరిగాను, ఎంత మ్రాను! ఎప్పడో ఒక రామచిలుక పాడింద ననున! ఒక మొదుదు రాముడు రాశాడు 
ననున!  కాన  ఎందరు  పిలలీలు  బ్రతికంచార,  ఏం  చెపపను?  ఎంతమంద  పెదదులు  మెచిచె  కాపాడార,  ఏమనను?  మీరమెనై్ 
మొదట్వాళ్ళ? మీ పని మీరు కానివవుండి! న్ దారిన నేను ఎగురుతూనే ఉంటాను" అని  నవ్వుంద  కథ. 

ఇద, ఈ కథల కథ!

Published by Narayana for Kottapalli Trust, Near M.R.O.Office, Chennekothapalli-515101, Ananthapur District, AP.  Ph:08559240222  E-mail: 
team@kottapalli.in and printed at Mudrica Offcet  Printers, Vijayawada,Phone:08662579129 

mailto:team@kottapalli.in

